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هفت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ناشر مه مقد
1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ديني پژوهشهاي آسيبشناسي
1ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مانوي زبور حاشيهي در
19 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سلمان/ فضايل و حمن الر Ôس فن
23 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / دينوري قتيبه ابن "المعارف"
29 / / / / / / / / / / / / معمر يحيي علي تأليف االسالمي¹" الفرق بين ¹ االباضي"  كتاب
33 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اصفهاني ابونعيم
êë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الرافض¹" علي والرد "االمام¹ كتاب 
ê9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الجن¹ بطنان في نوفل بن ورق¹
ì1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اسالم"/ و ايران در بودا "بازتاب كتاب بازخواني
7ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / جاحظ تا ارسطو از
79 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / صدوق بر مفيد خرده گيريهاي به اشارهاي
93 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / نديم ابن الفهرست
97 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الصفا اخوان سياسي فلسفهي
101 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فارابي سياسي انديشهي
10ë / / اسالمي)/ رنسانس عصر در (انسانگرايي بويه آل عهد در فرهنگي احياي
109 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عامري ابوالحسن رساÄل
113 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / توحيدي ان ابوحي
133 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مقابسات  كتاب
139 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والذخاÄر" "البصاÄر كتاب به نگاهي



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا چهار

1êë / / / / / / / / / / توحيدي ان ابوحي به راجع انديشه حديث مصاحبه از خالصهاي
1ë1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / انديشه ساحت در توحيدي ان ابوحي
1ëë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / البالغه/ نهج در  كندوكاوي
1ë9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عسا كر/ ابن روايت به حسين(ع) امام
1ì9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / منتجبالدين فهرست
173 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سينا ابن و بغدادي ابوالبركات
189 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اشراق شيخ بينالمللي كنگرهي مقاالت مجموعه
191 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ادبي/ نقد در فلسفي  گرايشهاي
19ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بالغت در اسالمي غرب از كتابي البديع: المنزع
199 / / / / / / / / / / / / / / / / / ار/ عبدالجب قاضي حوزهي از معتزلي توحيد در  كتابي
207 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / است? بوده ملحد ي معر ابوالعال¾ آيا
21ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ماوردي النظر" "تسهيل
219 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كالم و فسلفه ميان ام خي عمر
233 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / امي خي دانشنامهي
239 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ام خي انديشههاي در تأمالتي
2ë9 / / / / / / / / / / / / / / / ام/ خي دربارهي انديشه حديث كتاب در مصاحبه خالصه
2ì9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عندالعرب/ الفراس¹  كتاب
273 / / / / / / / / / / / / / / / / هجري) ë Ç 7) سدههاي در ايران در اسماعيليان تاريخ
277 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / االسرار مفاتيح تفسير
281 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / االنوار مصابيح و االسرار مفاتيح تفسير
28ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الي/ غز نظر در معرفت و منطق
289 / / / / / / / / / يÖن" ار فيالد ما كشف و يÖن مالعال سر" كتاب دربارهي كوتاه سخني
293 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الي غز نقد بر  گذري
30ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ربيعاالبرار و زمخشري
311 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / النفوس حيات
31ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الكالم علم في الياقوت



پنج مندرجات فهرست

317 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بطوطه ابن
319 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / المهدي كالم بر گذاري و مشعشعي نهضت
331 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ل)/ او (جلد اسالم جهان در فلسفي فكر ماجراي
33ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / دوم) (جلد اسالم جهان در فلسفي فكر ماجراي
3êë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سوم) (جلد اسالم جهان در فلسفي فكر ماجراي
3ëë / / / / / / / / سوم) (جلد اسالم" جهان در فلسفي فكر "ماجراي به ديگر نگاهي
3ì3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اسالم/ جهان در فلسفه سير
3ì7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اسالم در فلسفه تاريخ
371 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القلوب محبوب
377 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ميبدي منشĤت
381 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ين/ المحب تحف¹
387 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / جامي/ منشĤت
391 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / النبو¸/ شواهد
39ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / استرآباد حكيم
397 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ملت/ دو و هفتاد سير
ê09 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فلسفي رسالهي دو
ê13 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الهيجي حسن فارسي رساÄل
ê1ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / العلما¾ رياض  كتاب
ê3ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عباسي روض¹االنوار
êê1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / خاقانيه حكمت
êê3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سنيه Ôح داستان
êëë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / متعاليه حكمت و صدرا مال
êì1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بوعلي بر صدرا مال نكته گيريهاي
ê71 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اخير قرن چهار در صدرا مال افكار نقد در سيري
ê89 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ما/ عصر در صدرا مال بر انتقاد
ë0ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / متعاليه حكمت بر ه شيخي نقد در انتقادي بحث



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا شش

ë27 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / صدرا مال مكتب بر احسايي مكتب نقد از فقراتي
ë3ë / / / / / / / / / / / / / / / / / ما/ معاصران تا او معاصران از صدرا مال بر نكته گيري
ëì1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بهمنيار نفس حديث در انديشه زندان
ëì3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ع تشي مذهب در اخباري انديشهي سير
ë99 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / غرب به نگاه نخستين
ì09 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / االحوال> <مرآت سفرنامهي
ì13 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سعادت  كيمياي
ì17 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فقيه و حكيم مراسله
ì39 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سبزواري/ حكيم نظر از عبادات اسرار
ìë1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / قرآن علمي تفسير
ìë9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / المنتشره الكوا كب
ìì3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / غرب/ جديد فلسفههاي با ايرانيان آشنايي
ìì7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / رازي/ قطب المحا كمات بر نراقي تعليقات از
ì71 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / (عبدالحسين) اميني



ناشر مه مقد

آقاي نكتهسنج و دانشمند مترجم و محقق از كه است كتابي دومين ماجرا در ماجرا
ايشان,عرفانيات قبلي كتاب ميشود/ حقيقتچاپ انتشارات در ذ كاوتيقرا گزلو عليرضا
جÇامعتر مÇوضوع حيث از حاضر كتاب ولي است عرفاني مباحث در مقاالتي مجموعه
مÇندرج كÇتاب فرعي عنوان در چنانكه را آن ميتوان كه است مقاالتي مجموعه و است
لي او م متم كتاب اين حيث اين از و دانست هجري" قرن پانزده در نقل عقلو "سير است,

است/
ايران در ولي هستند مشهور عربي آثار مترجم عنوان به بيشتر محقق مÆلف  گرچه
پنهان مترجماني واقع در كه مÆلفان بسا و باسوادترند و دقيقتر مÆلفان از كه مترجمان بسا

ميباشند/ خفا در و
كÇه است جÇهتي هÇمان در اغÇلب سابقشان كتاب مانند محترم مÆلف تحقيق روش
مÆÇلف اصÇخ ذوق ه تÇالب خوانÇدهانÇد/ (historical criticism) تاريخي نقد را آن غربيان
و ميكاهد است روش اين ذاتي اقتضاي كه سردي و بيمزگي از و شده روش اين چاشني

ميدهد/ ي خاص حرارت و شيرين طعم آن به
كه است مÆلف گذشته سال بيست مقاالت از ق متفر مجموعهاي كتاب اين اينكه با
و گÇردش آن و است حا كم آن بر واحدي روح اما رسيده, چاپ به مختلف نشريات در
است/ ايران بر خاص تأ كيد با اسالم عالم در نقلي و عقلي انديشة قرن پانزده سير بررسي
و انÇتقادي; و عÇمقي هم و تطبيقي و عرضي هم و است تاريخي و طولي هم گردش اين



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا هشت

بÇه اشÇاره بÇا مسÇير ايÇن مÇيشود/ شامل را ما زمان تا اسالم ظهور به قرن يك از Hتقريب
به گذرا نگاهي با و ميشود شروع حنفا و گنوسي و مسيحي و بودايي و مانوي  كانونهاي
پيدايش و ترجمه دوران از عبور با و مييابد ادامه حديث اهل و غالت و شيعه و خوارج
آنگÇاه ميرسيم/ اسالمي ن تمد و فرهنگ در رفيعي قله به فلسفي و كالمي  گرايشهاي
و مÇنطق از و ادبÇي نقد تا سياست از زمينهها همة در انتقادي و مستقل تفكر رشد شاهد
و علم باطني, و ظاهري نقلي, و عقلي گرايشهاي هستيم/ تفسير و فلسفه تا گرفته اصول
خالي حركت سيرو اين كه است بديهي و ميكنند حركت هم كنار در يقين و شك عرفان,
نميشد گسسته مغول حمله با ا گر مÆلف بهنظر كه سيري نيست/ كشمكش و برخورد از
اين خواننده آنگاه ميداد/ رخ منطقه همين در بزرگي تاريخي و اجتماعي انقالب شايد
طÇوفان از بعد "استادالبشر" به ملقب طوسي نصير خواجه چگونه ميكند مالحظه  كتاب
ايران در تفكر توسعة راه و كند احيا¾ را ايران و اسالم ن تمد و فرهنگ ميكند سعي مغول,
تركيبي شكل در مغول از بعد قرن چهار سه در تفكر سير چگونه باالخره سازدو هموار را
تجلي ÇÇ بود تفسير و كالم و عرفان و حكمت برآيند كه ÇÇ متعاليه حكمت يعني عظيمي

 كرد/
و سطر هر كه ميشود پرداخته ل مفص مقاله چند در صدرا مال بررسي و نقد به آنگاه
د تجد جوانههاي پيدايش دادن نشان با كتاب است/ دامنهدار مطالعات حاصل پارا گرافش
پايان هجري چهاردهم و سيزدهم قرن از ما تفكر عرصة به نوين انديشههاي يافتن راه و

است/ همراه رهگشا ارزشيابي و ادي نق با Hعمدت شده عنوان مباحث ه البت و مييابد
و اسÇالم در نقلي و عقلي تفكر تاريخ كمبودهاي تدارك بيشتر مجموعه اين هدف
است جهت اين از ندارد تناسب Gظاهر هم با مقالهها طول ا گر لذا است, ايران بهخصوص
كÇه مباحثي در مقاالت اين نويسندة و بوده خالي جاهاي پركردن بر تأ كيد و اصرار  كه

است/ نشده وارد رفته, آنها از بسيار سخن
آن به قرن پانزده اين در كه نتايجي يا كرده محترم محقق كه تفسيرهايي است ممكن
ÇÇ نيست ناشر قبول مورد مواضع بعضي در چنانكه ÇÇ نباشد خيليها قبول مورد رسيدهاند
عÇظيم مÇيراث بÇه خÇوانÇنده تذكر باعث Hايجاب يا Hسلب ميتواند مطالب همين حال اين با



نه ناشر مه مقد

نسبت فراموشي در اصرار كه ما دوره در بهخصوص تذكر اين و گردد ما ايراني Ç اسالمي
انشا¾اهللا ميباشد/ مغتنم بسيار ميشود, گذشته به

1381 زمستان ل او



است/ شده عرضه قم در تاريخ77.9.20 به كشور دينپژوهان گردهمايي در مقاله اين اصل #

ديني# پژوهشهاي آسيبشناسي

ÇÇ عنوان اين با نه گرچه ÇÇ ديني پژوهشهاي آسيبشناسي موضوع كه بود سالها
عÇادي يÇا و حÇرفهاي مÇطالعه كÇنندهي هÇر حÇتي و پژوهشگر هر ميزد/ نيش به ذهنم
برخورده شد, خواهد ذ كر كه مشكالت اين از بعضي به بيش و كم نيز ديني پژوهشهاي
از بعضي به Âذي واقفترند/ دردها اين به پژوهشگران و قان محق خود يقين به اما است

ميگردد/ عرضه توضيحي Gمختصر و ميشود اشاره مساÄل اين

رات مكر تكرار Ç الف

كه است آن از ناشي يا اين برميخوريمو رات مكر تكرار به فراوان پژوهشها در ما
ميان در داشته, تازهاي حرف هم ا گر يا نداشته; تازهاي حرف مقاله يا كتاب نويسندهي
ماتي مقد مخاطب, يا خواننده كه گرفت آن بر را فرض بايد است/ شده گم تكراري مطالب
خالصه كنيم بازگو دوباره ميداند, Hقاعدت مخاطب يعني او كه را چه هر نيست الزم و دارد
كه همچنان است ماللآور ميدانيم كه بگرايد اطناب به نبايد سخنران يا نويسنده كه اين

ميطلبد/ شارح و شرح و ميسازد وارد خلل مطلب تفهيم در نيز بيجا و بيحد ايجاز
است مأخذ دو يكييا به همه برگشت كه ميكنند ذ كر منبع يكمطلبده  گاهيبراي

ميباشد! خواننده كردن مجذوب يا مرعوب براي منبع همه آن ذ كر و
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تبليغي لحن Ç ب

و پÇژوهش نÇفس يكÇي دارد: جهت دو ميرود, ديني پژوهشهاي از سخن وقتي
در سÇخنرانÇان و نÇويسندگان بÇرخÇي است/ ديÇني مÇوضوعات در پÇÇژوهش ديگÇÇري
ميورزند/ آن بر بيشتري تأ كيد و ميگيرند سنگينتر را تبليغي جهت ديني موضوعات
نيز تدريس با تحقيق كه همچنان است/ مقوله دو از تبليغ شأن با تحقيق شأن كه آن حال
از استفاده با تبليغ در است/ ميان در فن يك مسلمات از سخن تدريس در است/ متفاوت
عمل در و راسختر عقايد در را مخاطب ميخواهيم مشهورات و استحسانات و خطابيات
يا نكته به ميخواهيم كه است اين بر فرض تحقيق در كه آن حال سازيم/ متر مصم ديني
و است الزم خود جاي به كه آن عين در تبليغي لحن برسيم/ تازهاي حقيقت يا برداشت
به مطلب بودن ق تحق در را مخاطب و نميآيد تحقيقي كار به دارد, را خود ويژهي  كاربرد
چÇيزي رهاي ÖتÇ Ôگ كÇه ايÇن نه ببرد كار به و كند وزن را كلمات بايد ق محق ميافكند/ ترديد
و ابوريحان/// همسر رياضي در حلي/// مهي عال> فرمودهاند: مرقوم بزرگواري Âمث بپراند
پس / نÇف آن مÇرد بÇزرگترين قÇرين فن, هر در و ارسطو قرين تنبه و عقلي تحقيق در
آدم لحن اين ميكنيد ر تصو آيا سني>/ و شيعه از است اسالم علماي بزرگترين بيشبهه
بÇايستي هÇم محض تبليغ در حال هر به ميپذيرد? را حرف اين كسي آيا و است محقق

باشد/ برتحقيق كار پايهي

پيشداوريها و ذهني عادتهاي Ç ج

ذهنياتي ديني Hخصوص و سياسي و اخالقي مختلف مساÄل دربارهي محيطي هر در
خÇود در يكÇي مÇيگذارد/ سÇو¾ اثÇر مÇربوط پÇژوهشهاي بÇر راه دو از كÇه دارد وجود
در ديگÇر و دارد نÇياز عÇلمي مÇمتد رياضت به عادتها آن از رهاشدنش كه پژوهشگر
البته دارند/ مقاومت آن مقابل در نوعي به و ميپذيرند دير را تازه برداشت كه او مخاطبان
و ديÇدگاه بÇودن تÇازه صرف گاه كه معني بدين است; صادق گاهي هم قضيه اين عكس
بر انتقاد و مينمايد ايجاد آن براي جاذبهاي باشد, درست يا غلط كه آن از اعم برداشتي
بيشتر اخير حالت افتادهاند, پويايي خط در تازه كه جوامعي در ميپذيرند/ سخت را آن
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غالب عاميانه پيشداوريهاي ذهنيو عادات بر بايد پژوهشگر حال هر در مينمايد/ رخ
مÇصداق تÇا بÇاشد برحذر زدن, تازهاي حرف قيمت هر به آفت از بايد كه همچنان آيد,
و غريب حرف هر ولي له", اصل ال مشهور ب Ôر" كه است درست نگردد/ تعرف" "خالف
يك در را ق محق تحقيق, نتيجهي ا گر حال اين با باشد/ ارزشمند نيست معلوم هم شاذي
عرضه را آن بايد بلكه بترسد جنجال از نبايد رسانيد, عادي يقين يا قوي ظن يك به مسأله

نرسيدهايم/ رنسانس به هنوز مواردي در ما دارد/

دگريزي تجد و دزدگي تجد Ç د

دو آغاز, از اما نيست بيشتر قرن دو غرب, با ما ي جد و مÆثر تماس سابقهي  گرچه
مقابل در حتي بعضيها دارد/ ادامه هم هنوز كه شد پيدا آن د تجد مقابلغربو در  گرايش
گوجه خوردن از آذربايجان در تي مد ميگويند كردند/ مقاومت گياهان بعضي تخم ورود
جايي به را دزدگي تجد بعضي Âمتقاب داشتند/ ا كراه ميشد>, ناميده فرنگي <چون فرنگي
ميآمد/ حساب به فضيلت آنها نظر در خارجيان كهنهي لباس پوشيدن حتي كه رساندند
رفته, بااليي سطح فروشگاه به تهران در كسي كه نوشتند سابق رژيم اواخر در مطبوعات
بÇدطعم و بدبو بسيار ديده چشيد و گشود را آن وقتي خريده, فرنگي كنسرو قوطي يك
است/ فاسد و گذشته تاريخ Gظاهر كنسروتان آقا ميگويد: كرده, مراجعه فروشنده به است
بحث به ا گر ا كنون است! بوده سگ مخصوص كنسرو آن كه ميدهد توضيح فروشنده
روش و خÇارجÇيان تÇحقيقات مÇقابل در حالت همين كه ميكنيم مالحظه برگرديم خود
ميكنند رد بست در بعضي و ميپذيرند را آن بست در بعضي هست, ما در آنان تحقيق
عÇمل مشهور عبارت اين مضمون به ا گر اينجا در و است/ بينابين حقيقت كه آن حال

قال>/ من الي تنظر ال و قال ما الي <انظر است: بهتر  كنيم,

علمگريزي و علمزدگي Ç ه

بÇين علمگريزي و علمزدگي سابقهي چون كردم/ جدا را قسمت اين Hمخصوص بنده
ملل بين رايج اوايل علوم كه وقتي از است/ م مقد دگريزي تجد و دزدگي تجد بر مسلمانان
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بÇعضيها شد, اسالم دنياي وارد هنديان و يونانيان و روميان و ايرانيان مثل قديم ن متمد
در سلفيون و حديث اهل مثل بعضيها و گراييدند بدان شيفتهوار معتزله) و فالسفه Âمث)
جÇايز هÇم را هÇندسي بÇراهÇين تÇعليم مÇتكلمان بÇعضي ي تÇح گÇرفتند/ موضع آن مقابل
هÇم ديÇني داليÇل و بÇراهÇين كه آيد پديد شبهه اين متعلم ذهن در مبادا كه نميشمردند
هفت با را آسمانقرآن هفت كساني Âمتقاب باشد/ داشته را وضوح و ت قو همان بايستي
همان را كرسي و كردند تطبيق زحل) و مشتري مريخ, شمس, زهره, عطارد, (قمر, فلك
سپس و انگاشتند بطلميوس الجهات د محد يا االفال ك فلك همان را عرش و ثوابت فلك
سÇخن عشره عقول و تسعه افال ك از داده, ربط فلوطيني طولي عقول فرضيه با را همين
افال ك فرضيهي است سال پانصد چهارصد, كه آن از پس ا كنون حتي كه آوردند بهميان
معاصران بعضي نوشتههاي كنار و گوشه در هم باز شده, شناخته مردود كلي به بطلميوسي
شديد آنقدر قديم ران مفس و متكلمان از بعضي علمزدگي ميرود! عشره عقول از سخن
تأويÇل را نÇصوص و مÇيكردند تÇطبيق قدما موهوم فرضيات بر را ديني نصوص كه بود
و عجيب اشكاالت تحميل, و تحكم اين از كه درآيد مطابق فرضيات آن با تا مينمودند
موضوع در ميكردند فرض كه افال ك التيام و خرق مسألهي قبيل از ميشد/ پيدا غريب
ماه و خورشيد و ستارگان و افال ك جاودانگي فرض با يا ميآيد, پيش اشكال اين معراج
اخبارقرآنرا ÇÇ قديم فالسفهي نظر طبق و ÇÇ درمييافتند دشوار را قيامت به مربوط آيات
كه است جالب و بپذيرند ميتوانستند مشكل عالم, شدن ريخته هم به و قيامت دربارهي
است, مباحث همينگونه شامل Hبعض شرحمواقفكه و قبيلشرحتجريد از  كتابهايي
نوينو تحليل امروز, تحقيق ازوظايف يكي ميشود/ تدريس تمحيص, نقدو بدون هنوز

است/ متون اينگونه از  كارآمد
روايات بعضي در مذكور جابلساي و جابلقا نشاني است/ علمزدگي همين مايهي در و

انگاشتن//// [عج] غايب امام اقامت محل را برمودا مثلث يا و دادن ديگر كرات در را
داراي مÇمالك در اسÇالم كÇه آن از پس شÇود, رجÇوع تÇاريخي گÇذشتهي بÇه ا گÇر
گسترش ماورا¾النهر و هند رومو از قسمتي و شام و مصر عراق, و ايران از كهن تمدنهاي
گونا گون وا كنشهاي و كنش گاه آن و امتزاج و اختالط سپس و برخورد درنتيجه يافت
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و مÇانويگري مÇزدكيگري, زرتشÇتيگري, بÇوديسم, هÇلنيسم, از عناصري و كرد بروز
مÇفاهيم از مسلمين تعابير و عقايد در اسراÄيليات و يوناني) Ç مسيحي (عرفان  گنوسيسم
بÇدديني و بÇيديني عرف, در كه جديد فرقههاي و مذاهب شكل گاه و كرد نفوذ قرآني
پÇاسخ را اجÇتماعي نيازي بود, التقاطي ديني و فلسفه كه اينها آمد/ پديد ميشده, ي تلق
دست از را خÇود نيروي كه هنگامي و ميكرد جذب را تودهها از بخشي الجرم و ميداد
ميكرد/ رسوب و رسوخ جديدي نحلهي و مسلك به آن پوياي و زنده جنبههاي ميداد,
و خرمديÇنان دنبالهي را معاصرش اسماعيليهي درسياستنامه, نظامالملك خواجه
Hممسل ديگر لحاظي به گرچه هست, هم درست جهتي از كه ميداند مزدكيان و قرمطيان
جÇهت از و غÇلط تÇطبيقي جÇهت از نظامالملك خواجه حكم كه اين خالصه است/ غلط
زمÇاني در خرمديÇن كه داشت را عملكردي همان اسماعيلي است/ درست فونكسيونل
است, غلط تطبيقي جهت از ناميدن خرمديني ادامهي را اسماعيليگري اما داشت/ ديگر
و داشت وجÇود اسÇماعيليگري در خÇرمديÇني از عÇناصري كه داشت ه توج بايد را اين

است/ بوده التقاطي نحلهي يك اسماعيليگري
انÇجام پÇيوند وقتي هستند, و بوده واسطه پل و محلل حكم در التقاطي جريانهاي
خراب ا گر پل گذشت, پل از كه خر و ميشود زده كنار محلل شد, برقرار رابطه و  گرفت

با ك? چه شود
يÇا فÇيزيك در اينشتين نسبيت تÃوري به هم كسي امروز فيالمثل ا گر مينويسند,
Hعجالت چه آن است/ التقاطي او باشد مسلمان ضمن در و باشد معتقد داروين انواع ل تبد
و اينشتين نسبيت اليتچسبكي(!) بهطرز آيه حديثو از كسي ا گر كه است اين گفت بايد
حوزهي از ايمانرا حوزهي كسي ا گر واال است التقاطي درميآورد, داروينرا انواع ل تبد
را كÇار هÇمين سÇاينتيستها و طÇبيعي عÇلماي بسÇياري چÇنانكه كند جدا معرفت و علم
در جويد, التقاطپناه به تناقض حل كسيبراي ا گر و نميشود/ تناقضي هيچ دچار ميكنند,

ميرود/ عقب سنگر يك درواقع و ميشود تناقض دچار ديگري سطح
كه جا كجا?آن در شد/ خواهد تناقض دچار هم او باشد ساينتيست بالمره كسي ا گر اما
ا گÇر و كند توصيه و رعايت را ايدهآليستي ارزشهاي و اخالقي سيستم يك ميخواهد
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است/ ديگري بحث آن باشد, محض اخالق ضد و نكند
هÇم آن دارد ضÇعف يك فÇقط ميكند جدا عقيده حوزهي از را علم حوزهي كه آن
هÇمان است; "عÇلمي" عقايدش تمام كند ر تصو كسي ا گر كه درحالي آ گاهانه/ و آشكار
درست حساب روي كه است كسي مانند اولي خطرنا ك/ و پنهان منتهي× دارد, را ضعف
مÇيكند خÇيال كÇه مناظري از و بيناست ميكند خيال و است كور دومي و ميزند عينك

ميآورد! عمل به هم توصيف "ميبيند"
نÇصوص از كÇردند سÇعي مسÇلمانان هÇم و مسيحيان هم تاريخي, مرحلهي يك در
است ميكرب همين ميگفتند را جن كه شنيدهايد همگي درآورند/ جديده" "علوم مقدس,
بÇه را جديد هيÃت و طبيعي علوم شهرستاني ين الد ¹ هب و طنطاوي امثال كه جا آن تا و///
كÇتاب بÇخوانÇد/ را مÇطالب جور اين نميتواند لبخند با جز آ گاه آدم كه دادند ربط قرآن
با كه است قبيل آن از نوشته, جوانياش در بازرگان مهندس آقاي كه مطهراتدراسالم
نيست يادم درست و دارد خواصي چه كÔر, وجب 3.ë * 3.ë * 3.ë ميكند ثابت "فرمول"

است/ نوشته چيزها چه ديگر
است نوشته انبيا¾ معجزات توجيه تفسيرقرآنو در هندي احمدخان د سي كه مطالبي

ميباشد/ مايهها همين در
كه خدا براي غضب و رضا , Ñمجي وجه, بصر, سمع, يد, چون كلماتي تفسير دربارهي
از مÇراد فيالمÇثل, كه, گفتهاند مرتضي) د سي و مفيد Âمث) شيعه متكلمان آمده, درقرآن
حÇاصل بشÇر مÇغضوب شخص براي كه نتيجهاي نظير نتيجهاي كه است آن الهي غضب
عÇقلپذير ايÇن مÇيشود/ حÇاصل شديدتر, بلكه هم, خدا مغضوب شخص براي ميشود

/10 فتح, Ç1

علي حمن الر> و <يداهللا>1 نظير تعبيراتي چرا كه است باقي هنوز سÆال اين جاي ولي است,

/ë طه, Ç2
/22 فجر, Ç3

از مراد ا گر است? رفته كار به درقرآن 3<Hف ص Hف ص والمالÄك¹ كرب ¾جا> و 2< استوي× العرش
و استيال¾ "استوا¾" از مراد ا گر و نبرده, به كار را همانها چرا است ف تصر و قدرت "يد",
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چÇنانكه ربك" ¾اÇج" از مÇراد ا گÇر و است نÇياورده را كلمات همان چرا است, حكومت
نÇيامده نÇباشد, هÇم شÇبههانگÇيز كه صورت همين به چرا باشد ربك> Ôمرا ¾جا> نوشتهاند,

/33 نحل, Ç1

/1< كب ر ÔرÖما ييأت> ميخوانيم: ازقرآنهم ديگر جاي در كه چنان است?
كرد/ مجاز بر حمل نبايد را همه و بود نبايد غافل قرآني معاني حقيقت از من گمان به
دارنÇد/ بيانيقرآن رت مقد كمال و بالغت و فصاحت بر اعتراف نيز وحي منكران حتي
گÇفته ديگÇر چÇيز و بگÇويد ديگÇري چيز است ميخواسته كهقرآن كرد ر تصو بايد چرا
است/ گفته بگويد, است خواسته كه را چيزي بگوييمقرآنهمان كه است آن بهتر است?
كÇه حÇافظه بÇر تكيه با باسابقه, نويسندگان بعضي كه ميشود ديده گاهي االسف مع
رخ فانگيزي تأس اشتباههاي و ميزنند تن نقلي مساÄل در كتب به مراجعه از است, خاÄن
يÇن بها¾الد <شيخ نوشتهاند: معروفي دانشمند موردشبستريوگلشنراز در Âمث ميدهد/
شبستري شيخ كه كردند فاق ات و فرستاد تبريز به سÆال هفده ق] ë87 Ç ììì] مولتاني زكريا

/ì3 ص خرد, شريعهي Ç2

عبارت اين در سرود>2/ را شبستريگلشنراز و بدهد جواب را آنها ق] / ه ì87 Ç 720]

سÆاالت تعداد /[782 [متوفي است هروي حسيني امير سÆالكننده هست: فاحش غلط سه
ديده" كار مرد "يك شبستري تصريح به بلكه نكردند" فاق ات" و تا/ هفده نه تاست هجده
زكÇريا يÇن ها¾الدÇب است مÇمكن چگونه وانگهي دردم"/ گوي "جوابي كه است گفته بدو

باشد! او از سÆالكنندهي است, درگذشته شبستري تولد از پيش كه مولتاني
اصÇطالح قان حقÇم بعضي Âمث ميدهد/ رخ خلط نيز اصطالحات و معاني تطبيق در

/128.3 همداني, القضات عين نامههاي رك: Ç3

و شÇهوات و خÇواستهÇا نÇفي "نيروانا" كه درحالي انگاشتهاند3, يكي را اتحاد و نيروانا
در Çحاد" ات" و است د مجد تولد چرخهي از شدن خارج و شخصي اوصاف نفي درنهايت
تأثÇير مÇنكر مÇن بÇاهللا/ بقاي و اهللا في فناي به صورت به خدا است بنده پيوستن عرفان

نشود/ خلط مساÄل كه است اين بحث نيستم/ اسالمي عرفان در هندي انديشههاي
كÇه آن حÇال ,(172 و 1ë2.3) شÇمرده فÇريسيان از را مسÇيح عÇيساي محقق همان
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عÇقايد مسÇيحيت/ فÇصل اديÇان, جÇامع تÇÇاريخ نÇاس, جÇان رك: يÇان اسني با مسيح محتمل ارتباط دربارهي Ç1
ميگزيند/ جدايي كه است كسي معناي به خود فريسي و بوده معتزله شبيه فريسيان

است1/ بوده مربوط يسنييان يا اسنييان با Gظاهر عيسي(ع)
ننگريم امور به قداست منظر از بايد بفهميم درست بخواهيم را عرفان يا فلسفه ا گر
در چه و تقرير و تدريس در چه يعني كنيم/ تصحيح را گذشته روشهاي بايد اين عالوهبر
كه شنيدهايد را ه قص اين آوريم/ روي امروزي روشهاي به قديم متون تصحيح يا تأليف
صد يك حدود كه داشته خطي يكاسفار گذشته, قرن در حكمت نامدار استادان از يكي
نداشت, صفحه شمارهي قديم خطي كتب چون بودو افتاده آن دستنويس بزرگ صفحهي
كتاب كه هم شا گردان ميداده, درس ترتيب همان به را آن دوره چند و نميشد ه متوج
و تكÇراري قÇدر آن الفÇاظ و شÇبيه قÇدر آن مÇطالب زيÇرا نميشدهاند ه متوج نداشتهاند,
آن از بيش يا كم صفحه صد ا گر كه است نشده تعريف و غيرمنجز قدر آن اصطالحات
از يا ساده لغت كتاب يك از ا گر كه درحالي نميخورد! جايي به ضرري باز شود, ساقط
ا گÇر حكÇايت ايÇن مÇيشود/ معلوم بيفتد, ورق يك ابتدايي پنجم جغرافياي كتاب يك
است/ دور چندان نه گذشتهاي در ما كار روش بودن پيكر و در بي از نشانهاي باشد, راست
و ÇفانگÇيز تأس و گÇمراه كÇننده نÇتايج تÇاريخي بÇديهيات و سÇوابÇق به هي بيتوج
زاق عبدالر> است: گفته عرفان و فلسفه مشهور س مدر يك ميآورد/ بار به شگفتآوري
كÇه بÇدانÇيد است جÇالب نÇوشت>/ تÇبريزي شÇمس تقاضاي به شرحفصوصرا  كاشي,
در مولوي مرشد معروف تبريزي شمس كه آن حال درگذشته 73ë در كاشي زاق عبدالر
خانوادگي مسألهي يك سر بر مولوي پسر ين عال¾الد دست به Áاحتما و شده غايب ìêë

ميشود چطور دارند, اختالف سال نود وفات سال در دو اين حال هر به است/ شده  كشته
طÇرفه نÇمايد! كÇتابي تأليف تقاضاي است, نشده متولد هنوز كه كسي از تبريزي شمس
مباحث ص متخص دهها حضور در را مطلب اين عرفان و فلسفه مشهور س مدر اين اينكه
از ناشي اين نميآيد/ در صدا احدي از ميكندو مطرح بينالمللي كنگرهي يك در اسالمي
كه ميداند عار عرفان و فلسفه مشهور س مدر يك كه ماست تعلم و تعليم روش پوسيدگي
مطالب ساير ميكنيد فكر بپرسد/ دانايي از يا كند نگاه كتاب در را كسي وفات و تولد سال
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نÇويسندهي يك بÇاشد/ دقيق هم خيلي است ممكن هرچند ميشود? ي تلق چگونه اينان
(متوفي صاحبعوارفالمعارف سهروردي عمر ين شهابالد معاصر, اسالمي معروف
اشÇتباه (ë87 (مÇقتول االشراق صاحبحكم¹ سهروردي يحيي ين شهابالد با را (ì32

داشÇته, صÇاحبعÇوارفمÇالقاتي سهروردي با (ì38 (متوفي عربي ابن چون و  كرده
عÇربي ين محيالد از را افكارش االشراقبعضي صاحبحكم¹ <سهروردي مينويسد:
فوت ين محيالد از پيش سال ë1االشراق صاحبحكم¹ كه آن حال است>/ كرده اخذ

است! شده
ترجÇمه سرچشمه> <چكامهي را سينا بوعلي عينيه> <قصيدهي ديگري نويسندهي

است/  كرده
مرجع كتاب به كه ميدانند آن از اجل را خود شأن بعضي كه است آن نتيجهي اينها
زمÇان در هÇم مÇا بÇين HفاقÇات و است بÇينالمÇللي كه را علمي شيوهي حداقل و كنند نگاه

نميكنند/ رعايت است, بوده رايج ششم قرن تا علمي شكوفايي
اين ÇÇ علوم مساÄل خود نه ÇÇ علوم تاريخ به هي بيتوج اسفبار نتايج از ديگر يكي
درك فلسفه و عرفان در را ايران واقعي سهم Âمث و نشناسيم را خود گذشتهي ما كه است
<از مÇينويسد: مÇعاصر اسÇالمي مÇعروف نويسندهي همان نگزاريم/ را آن حق يا نكنيم
چه آن كه نكردهاند ه توج شد>! ترجمه عربي به منطق كتاب يك تنها اسالم از پيش ايران
مÇحسوب ايÇرانÇي فÇرهنگ مواريث جز¾ H حق شده, ترجمه عربي به سرياني زبان از هم
ادبي زبان پهلوي زبان و اسالم از پيش ايران علمي زبان سرياني زبان زيرا است, ميشده

ميشود/ تضييع اينگونه ايراني فرهنگ حق است/ بوده دوره آن اداري و
را شواهدي فقط و شود اشتباه دچار برداشتي در كه دارد امكان شتابزده محقق يك
حتي بگذردويا سادگي به اوست, نظر خالف كه مواردي از ببيندو ميخورد, او درد به  كه
ر صوÇت عكس بÇه يÇا نمايد انكار و نفي عجله با است محتمل نيز مخاطب نبيند, را آنها
از سÇطح هÇر در پژوهشگري هر است/ تأني و تأمل تحقيق, شأن كند/ تصديق نا كرده,
كتاب يا تاريخي سند يك از كلمه يك خواندن غلط با حتي است ممكن فرهنگ و دانش
جÇاحظ بكشÇاند/ نÇادرست نتيجه گÇيريهاي به و سازد گمراه را مخاطبش و خود  كهن,
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مينويسي چه <هر ميگويد: او ميآيد/ كار به جا اين در كه دارد حرفي بزرگ, نويسندهي
اثر به نويسنده نظردوم, اين در كه پيداست كن>/ نظر آن به بعد ماه چند و بگذار كناري به
دربارهي مينمايد/ تصحيح يا اصالح را آن بسا چه و مينگرد منتقد يك مثابهي به خود
قضاوت عجوالنه ا گر يعني كرد/ تكرار ميشود را همين نيز مطلب يك شنونده و خواننده

/< حمقي× Ô̧ نظر االولي× <النظر¸ گفتهاند: كه باشد كرده ستم بسا چه  كند,

كماطالعي و سهلانگاري Ç ح

اما ميكند مبحثي در پژوهش به شروع عالقهمندي پژوهندهي كه ميافتد فاق ات زياد
عربي و خارجي زبانهاي به پيشرفته تحقيقات مبحث, آن در كه ميفهمد تها مد از پس
بر دوباره كاريها اين كه داريم هم اثر يك از ر مكر ترجمههاي ما هست/ فارسي حتي و
HخصوصÇم روزآمÇد, فÇهرستهاي و اطÇالعات بÇانك وجود است/ بوده بياطالعي اثر

است/ الزم بزرگ سات سÆم همكاريهاي

است آن به قوي حملهي از بدتر دين, از ضعيف دفاع Ç و

سÆÇال زير را دين نادانسته مثبته, علوم ضد بر مواضع اتخاذ با نادان دوست هاي عد
مÇيمون ا گÇر كه ميگفت انواع تكامل نظريهي رد در نيت حسن با شخص يك ميبرند/
ممكن كه درحالي باشد! شده متر هفتاد دمش بايستي الجرم شده, آدم و كرده پيدا ل تحو
از كÇه هستند هم كساني Âمتقاب آن/ شدن درازتر نه باشد دم افتادن ل, تحو نتيجهي است
البته ميشمارند/ واجب برمجتهد را عصر علوم همهي با كامل بودن آشنا افراطي, موضع
كÇه قضيه اين انيت درحق و است الزم مكان و زمان نقش با مجتهد آشنايي بنده به گمان
HقينÇي يÇابد, بسÇط تÇحقيق ا گر داشت/ ترديد نميتوان فرمود, مطرح امام(ره) حضرت

بود/ خواهد درستتر و دقيقتر ميآيد, عمل به دين از كه دفاعي

فكري كج و فهمي كج Ç ز

كÇج و فÇهمي كÇج درست> فÇهم حسÇرت اندر <مÔردم ميگويد: مولوي كه شنيدهايد
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هÇمچنانكه شÇوند/ آن دچÇار است مÇمكن مخاطبان و قان محق كه است آفت دو فكري
در سÇهلانگÇاري بكÇاهد; رشÇته ايÇن در منابع و نيرو اتالف از ميتواند نشر, و تحقيق
در كه ميگردد منجر رفتنها بيراهه و نادرست نتايج به نيز موضوع يك مأخذ استقصاي
و دانشگÇاهي نÇهادهاي عÇهدهي بر و نيست ساخته چنداني كار فرد دست از نيز جا اين
دستكÇم يÇا منابع اراÄه اثر, ارزشيابي در پژوهشگران ياور و دستگير كه است حوزوي
شÇعر خودش كه كسي مثل تنها, دست محقق ناخواه خواه وگرنه باشند آنها نشاني اراÄه
بÇه جامعه و خودش و رفت خواهد هدر به استعدادش ميگويد بهبه خودش و ميخواند

رسيد/ نخواهند كامل بهرهي

روز باب و بازاري كارهاي Ç ط

رفتن تحقيق زمينه در روز جريانهاي و موجها دنبال به تحقيق ديگر آفتهاي از
ابÇتذال و افراط حد از حافظپژوهي كار كه ميكنيد مالحظه ادبي تحقيقات در Âمث است/
بÇفروش و بسÇاز يك به درنهايت باشد, بازار به چشمش ا گر ق محق است/ درگذشته نيز
در است بهتر كساني چه يعني گردد/ منظور بايد اولويتها جا اين در ميگردد/ تبديل ادبي
در ارتقا¾ هرگونه ل او شرط , مهم و اهم كردن لحاظ و كار تقسيم كنند/ كار زمينههايي چه

است/ علمي پژوهشهاي سطح

تحقيق رشتهي در مديريت و سازماني ضعف Ç ي

از بÇپرسيم ا گÇر امÇا دارنÇد هم حسننيت Hغالب و ميزنند دم تحقيق تقويت از همه
ديني, پژوهشهاي در دولتي سات سÆم و نهادها و خصوصي بخش سرمايه گذاريهاي
ضÇعف علت به زيرا نيست مثبت Âكام جواب است? آمده دست به متناسب حاصل آيا
جاي روابط يا ميشود, عمل سليقهاي مواردي در رشتهها اين مديريت تشتت و سازماني
مÇضحكي مÇوارد بÇه گÇاه و مÇيچربد ژرفÇا و باطن بر رويه كاري يا ميگيرد/ را ضوابط
ناموفق كاسبي رشته, يك در كه آقا يك است/ فآور تأس هم جهتي از كه برميخوريم
يÇا تÇرجÇمه كÇه ديگر خداي بنده يك ميشود/ ديني كتب ناشر و ميآيد فيالمثل بوده,
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ميكند پخش و چاپ هم او و ميآورد او نزد كرده, سرهمبندي جا آن و جا اين از تأليفي
ميشود: ديده عمومي بخش در هم و خردهپا ناشران و خصوصي بخش در هم قبيل اين از
از شÇخصي كÇه بÇود اين شدم مطلع انقالب اوايل در جانب اين خود كه نمونه يك
تا بود گرفته هي توج قابل پول استان, يك مسكن بنياد يا شهرسازي و مسكن كل ادارهي
سفارشگيرنده نه و سفارشدهنده نه كه آن حال كند/ پژوهش اسالمي معماري دربارهي
برايش تحقيقي چنان كه نداشت هم ضرورتي اداره آن براي و نداشتند قضيه از ري تصو
تحقيقي اصطالح به ديگر مورد يك بود/ آمده خدايي بنده دست به پولي فقط گيرد انجام
با و بود نوشته اسالمي> <اقتصاد دربارهي خودش قول به ديگري خداي بنده يك كه بود
نمونهاش كه داشتهاند ويژهاي ه توج اقتصاد به اسالمي <علماي ميشد: شروع عبارت اين
بايدكتابو بعضيها كه اين است!>وجالب دغزالي محم امام  كتاباالقتصادفياالعتقاد
كÇه درحÇالي ميكردند/ معرفي يكديگر به چهچه و بهبه با را قي محق چنين اين مقاالت

است! كالم علم در غزالي كتاباالقتصاد موضوع
از پيش Hخصوص و بپردازد تحقيقي كار به كه آن از پيش محقق چيست? چاره اما
نÇه است تÇحقيقي كÇار كارش كه باشد يافته اطمينان بايد دارد, عرضه را خود كار كه آن
كند/ كار هم و باشد داشته علمي سرمايهي هم باشد/ فراهم هم تحقيق امكانات البته مبتذل/

ندارد? يا دارد تحقيقي جنبهي كار يك كه كنند معلوم بايد كساني چه يا كسي چه اما
دلبر منتقد تنها دليرانه/ و درست انتقاد و نقد ميرسيم: قضيه اصل به كه جاست اين
كÇه هÇمانقدر بÇدبختانه ميشود/ حق طريق به رهنمون را شنونده يا خواننده و نويسنده
حق خود به هركس مطبوعاتي بلبشوي در و نيست كم نيز نما منتقد است زياد نما محقق
انتقاد كسي هر بر كه ميدهد اجازه خود به هركسي و بنويسد موضوعي هر در كه ميدهد
و تÇحقيقي مÇوضوعات در قÇلم آزادي امÇا نÇيستم قلم آزادي منكر بنده البته سازد/ وارد

باشد/ مشروط بايستي فن كارشناسان قبول قابل حداقل يك به انتقادي
بÇا دو هÇر كÇه تعارف/ يا است فحش مقوله از يا نقدها ا كثر ما محيط در االسف مع

متنبي: گفتهي به دارد, فاصله حقيقت
المساويا تبدي السخط عين ولكن كÇليل¹ عÇيب كل عن الرضا عين و
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در رشد قابل و مثبت جهات كه باشد بايد چنان آن اثرگذار نقد يك پوياو منتقد يك
و بشناسد را گوينده يا نويسنده خاص استعداد و دريابد را سخنراني يا مقاله يا كتاب يك
اراÄه گوينده و نويسنده و محقق آن خود حتي و مخاطبان به و دهد تشخيصي را او جايگاه
آمده پديد ما كشور در واقعي منتقدان و قان محق پيدايش زمينهي اخير سالهاي در نمايد

است/
از درستي اطالع ما قديمي آموختگان دانش غالب و ما الحال متوسط مطالعهي اهل
كتاب يك در تالس از حق" علميهي "صور دربارهي قولي نقل Âمث ندارند انديشهها سير
و سÇادهانÇديشانه نگÇرش ايÇن مÇيشود/ ديÇده شده, تأليف اخير سالهاي طي كه حجيم
فكÇر رات طوÇت و شÇود تÇصحيح بÇايد مÇا فÇلسفي حوزههاي در غيرعلمي و غيرتاريخي

گيرد/ قرار ما چشمانداز در اجتماعي الت تحو به موازات
اثر بر كه تازهاي حرفهاي سپس و عباسي عصر مترجمان فهميهاي غلط به ه توج
مÇيبايد كه است دلكشي مبحث آمده, پديد غيرمنطبق تطبيقهاي و عوضي تحليلهاي
مÇحض مÇصرفكنندهي حÇالت از بÇايستي مÇا ديگر سوي از بپردازند/ بدان صان متخص
ايÇران در اسÇالمي تحقيقات وضع من گمان به البته و آييم بيرون مستشرقان حرفهاي
چÇنانكه و است بÇهتر اسÇالمي مÇمالك ديگÇر و عÇربي كشÇورهاي غالب از هما كنون
مطالعهي مسير در جز حركت اين و باشد ميتواند هم اين از بهتر كنيم چاره را دشواريها

بود/ نخواهد صورتپذير تاريخي انتقادي





روز, فكÇر انتشارات ,137ë ل, او چاپ اسماعيلپور, ابوالقاسم ترجمهي آلبري, سي/ آر/ سي/ مانوي, زبور #
ص/ ëêê

مانوي# زبور حاشيهي در

است/ داشÇته عÇرضه جÇهان به ايران كه است بزرگ دين چند از يكي ماني مذهب
اشاعهي فقط كه نورديد در را اروپا مركز تا چين از سرعت به چنان كيش اين  گسترش
ماني آيين تاريخي نظر از چهبسا بود, نيامده اسالم ا گر و كرد تشبيه آن به ميتوان را اسالم
مسÇلم عربستان در اسالم از پيش مانويت نفوذ مييافت/ اسالم به شبيه يا نزديك نقشي
مÇيبرند, نÇام قÇريش" "زنÇادقهي از دينوري قتيبهي ابن مثل خاني مور كه آنجا و است
الظÇلمات "جاعل را خدا صفات جمله از كه مجيد وقرآن است مانويان به نظرشان Hممسل
و مÇانويگري آثÇار هÇم اسÇالم از بÇعد دارد/ مÇانوي ثنويت به تعريض ميآورد والنور"
يا ميگرفت خود به باطني و عرفاني مرموز نحلههاي نام منتهي× داشت/ ادامه مزدكيگري
مانوي كلمهي يك خود خانگاه ÇÇ ميكرد تجلي خانقاه و درويشي سازمانهاي شكل در
كه ميشد ناميده بدديني زندقهو نام به عباسي امويو خالفت سوي از آيينها اين ÇÇ است
يÇعني زنÇديك و زنÇديك ب عرÇم زنÇديق و است زنÇديق از زنÇدقه كÇه چرا نيست بيراه
كÇه آن ضÇمن تأويÇلگرند هÇمه اسالم از بعد بدنام نحلههاي هم و مانويت هم تأويلگر/

هستند/ هم تلفيقي و التقاطي
ه توج خود كه آن بدون هست ما ذهنيت در هنوز مانوي انديشههاي از مقدار يك
قفس در روح مرغ دانستن زنداني يا طبيعت, و تن دانستن پليد و پست Âمث باشيم/ داشته
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است)/ اسير ظلمت چنگ در نور مانويان تعبير (به جسم

شيرازي/ احمد كوشش: به او, دين و ماني Ç1

از روشني Hمنظرهينسبت هست1, قديم كتب در ماني دربارهي كه اطالعات مقدار آن
(اسناد شده پيدا ما قرن در كه اسنادي و مينمايد ترسيم مانويت سازمان و آداب و عقايد
و ميسازد مشروحتر و گستردهتر را قبلي معلومات همان واقع در اروپا) و مصر و تورفان
است, مغتنم آيد فراهم دست اين از چه هر حال اين با كيفي/ نه دارد ي كم توسعهي جنبهي
است/ رسÇيده حÇقدار به حق صورت اين در چه شود/ ترجمه هم فارسي به ا گر بهويژه
ميگفته چه او كه بفهمند دارد جا بيشتر او همميهنان و است ايراني ماني حال هر به چون
ديار اين در كامل انسان شهادتو/// بشارتو انتظارو نيايشو سابقهي كه دريابند استو

است? بوده چگونه
از اسÇماعيلپور ابÇوالقÇاسم آقÇاي قÇلم عنوانزبورمانويبه تحت Gاخير كه  كتابي
بوده قديم) (مصري قبطي زبان به اصل در كه است مانوي آثار از شده ترجمه انگليسي
و مصر اساطير انتشار با ترجمهها اينگونه زمينهي در را خود اهليت و عالقه مترجم است/
ايÇن است/ داده نشÇان مانويت و گنوسي آيينهاي موضوع در كتابي نيز و آشور و بابل
اسÇاطيري و ديني ادبيات در را محسوسي خالي جاي ما موردبحث كتاب نيز و  كتابها

ميكند/ پÔر معاصر فارسي
خود كتاب شده, ازانجيلمانويبرده نامي بيروني مثÂاالÐثارالباقيه تاريخي متون در
و عÇيسويانه گرايشهÇاي كتابزبورمانويبه در ناميدهاند/ (انجيل) همانگليون را ماني
همان اين آيا كه نيست ص مشخ جانب اين براي برميخوريم/ مريم و مسيح ستايشهاي
از مسÇتقلي روايت كه بوده "آپوكريفا"هايي ¾جز ماني انجيل كه آن يا مانياست انجيل
مÇوعود عي مد عنوان به ماني Hيقين كه چرا است? ميكرده بازگو را مسيح تعاليم و حيات
ناچار است آمده كه است تسليبخش و نجاتدهنده همان كه اين و (فارقليط) عيسا بودن
از ي اصÇخ تÇفسير كÇه هÇمچنان بÇاشد/ داشÇته را مسÇيح از خÇودش اصÇخ روايت بÇÇود
زنÇديك ميرسيدند, تأويل رتبهي به كه را مانوي باالي مقامات و داشت زرتشتيگري

است/ داشته هم را بوداييگري از خودش خاص تأويل شايد همچنين و ميناميد
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مسلمان و بودايي تا گرفته مسيحي و يهودي از ماني دين مخالفان بسا چه بدينگونه
ببرند/ بين از را ماني انجيل باشند كوشيده نيست بعيد

غلبه تصويرگري مسيحيت مذهب در كه اين است/ بوده وسيع بسيار مانويت تأثير
بÇر تأ كÇيد مانويت در هم داشته, سابقه مهرپرستي در هم مييابد, م تجس مفاهيم و دارد
است/ بوده برجستهاي هنرمند و نقاش ل او درجهي در ماني Áاصو و است ميشده نقاشي

/13 Ç 1ê ص Ç1

بÇخواهÇيم ا گر كه همچنان دارد1/ مانويت در سابقه نقاشيها در يسان قد سر دور هالهي
روم در گالدياتورها مراسم به كه آن از پيش بكاويم را اسپانيا در گاوبازي مراسم سابقهي
و است واتيكان در مه مجس اصل) مهر دست به هرمز نر گاو كشتن به باشد, مربوط قديم
در مÇهر نÇدي تأثÇيرات است/ مÇربوط مÇيوزيم) بÇريتيش و لوور موزههاي در همچنين
در مÇا بÇحث است/ ديگÇري مÇطلب مسÇيحيت بÇه تأثيرات آن انتقال و روم امپراتوري
مسيحيگري و بوداييگري از است ي خاص تركيب مانويگري كه گفتيم و است مانويت
و ( گÇنوسيزم راز و رمÇز و باطني و عرفاني جنبهي است بديهي و زرتشتيگري متن در
ترين مهم زرتشتيگري از بعد بوداييگري و مسيحيت است/ قوي بسيار آن در ميستيزم)
هم را اين ست/ Ôميج آنان ميان از را خود بالقوهي پيروان ماني و بود روز آن ايران اديان
ر رÇمك كÇتاب ايÇن در ( كه بودند نيوشا كان زنديكان, از پايينتر مرتبهي كه كنم اضافه
ايشÇان بÇه جاحظ كه بودند مانوي درويشان پايينتر آن از و آمده) نيوشايان بهصورت

نشوند/ اشتباه مسيحي و بودايي راهبان با تا داده نام الزنادقه" "رهبان

/12 ,21 ص Ç2

است, مÇانده بÇاقي م 3ê0 حدود از و است2 ناقص فعلياش شكل در زبورمانويكه
شÇاپور گÇرايش داشت ه وجÇت بايد مينماياند/ را روزگار آن انديشگي و روحاني فضاي
دست بÇه مÇزدك دامÇاع سÇپس مÇزدك بÇه قباد گرايش (همانند او اعدام سپس و بهماني
است/ بوده سلطنت نفع به زرتشتي روحانيان نفوذ كردن كم جهت در نخست انوشيروان)
Gد جدÇم لذا تÇرسانده, را حكومت شده, مردمي سرعت به جنبش مورد, دو هر در ليكن
بيرحمانه را مزدكيان و مانويان هم دست به دست ساساني سلطنت و زرتشتي روحانيت
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كردهاند/ سركوب
فÇاصلهي ÇÇ فترت دوران فضاي چرا شود تحقيق بايد روانشناسيتاريخي لحاظ از
درزبورمانوي است? منفي و تيره اينگونه ÇÇ محمد(ص) حضرت تا عيسي(ع) حضرت
اين و ميشود شنيده است, رهايي جستجوي در كه محبوس مضطرب روح يك نالههاي

فرد/ يك حالت نه است زمان روحيهي
امÇا زنÇجيريان, و بنديان براي بود اميدي درخشش مانويگري از بعد مزدك آيين
نداي و الهامات گرچه شود/ عملي است نميتوانسته افراطي مساواتطلبي سبب به Gظاهر
<ا گÇر مÇينويسد: مÇطهري استاد مرحوم داشت/ ادامه قرنها ديگر اشكال و نامها با آن

/19ë ص ايران, و اسالم متقابل خدمات Ç1

ميكشيد1/> زبانه و ميكرد بروز ديگر بار مزدكي آيين نميكرد ظهور اسالم
و تأليÇف و تÇرجÇمه ضÇرورت كه است اين هدف شديم/ دور بحث از قدري شايد
باشد شده گوشزد ÇÇ دارد يت اهم خيلي كه كهن متون Hمخصوص ÇÇ كتابهايي چنين انتشار
تكههايي پايان در گردد/ جلب ي جد كتابهاي نوع اين به تحقيق اهل خوانندگان ه توج و

باشد: شده اراÄه نيز آن مفهوم و شيوا نثر از نمونهاي تا ميكنيم نقل را كتاب از
ست Ôج بخشايش خدا از و نشست زانو به ماني, ÇÇ

گفت: و بركشيد خروش

بخش رهايي رنجها از مرا بگشاي, در

/73 ص Ç2

زدند2 راي من بر خشما گين زمين, فرمانروايان

Ê

ميشود منتهي عرض به كه پلكاني حقيقت, راه است اين ÇÇ

شد خواهد رهنمون روشني به را ما و

است بوده راه همين در ازل روز از نخستين انسان

خواندند فرا ترا فارقليط و روشنايي عيساي و



سلمان فضايل و حمن الر Ôسفن

شÇخصيتي مسÇلمان, ايÇرانÇي نخستين و اسالم پيغمبر بزرگ صحابي فارسي سلمان
سان ون اسطوره و تاريخ ميان او به مربوط اخبار و اطالعات كه چندجانبه و پيچيده است
گرچه زمينه اين در و دارند ص نامشخ مرزهاي اسطورهاي, سلمان با تاريخي سلمان دارد/

اصÇفهاني ابÇونعيم االوليا¾ حلي¹ از حنبلي, جوزي ابن الصفو¸ صف¹ در آن شدهي خالصه مجموعهي بهترين Ç1
است/ شده برداشت شافعي

جهات از خالي نيز سنت1 اهل روايات اما است, مبالغهآميزتر ايرانيان و شيعيان روايات
ليÇن او و ابيطالب بن علي يار بهترين سلمان نيست/ سلمان اسطورهاي و مرموز و باطني
و خÇا كسÇاريان مÇرجÇع و صÇوفيان قÇطب و جÇوانÇمردان پير همچنين بود/ ه مÄا "باب"
Âمث دارد ي خاص موقعيت نيز غÔالت بين كه آن ضمن ميشود; ي تلق حق اهل سرسلسلهي
تعبير به ميدانند/ خدا مظهر و الهي انساني را سلمان غÔالت, از مفوضه و ه مخمس و دروزيه
Çالت Ôغ كه كرد تقسيم ميتوان "ميميه" و "سينيه" گروه دو به را غالت Âك ماسينيون لوÄي
و عÇالقه اظÇهار يا و ه توج صرف داشت ه توج بايد البته هستند/ سلمان به منتسب سينيه
و عÇالقه و ارادت نحوهي آن به راضي او خود كه نميشود دليل كسي به جماعتي ارادت
مجازات را غالت از بعضي خود, علي(ع) حضرت كه است مشهور باشد/ بوده اظهارات

/127 Ç 8 ص مصطفوي, چاپ رجالكشي, Ç2

 كرد2/
يك را سÇلمان كÇه مÇيكند حكÇم مÇا به دو هر ديني, عقيدهي و علمي برداشت لذا
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مÇجموعهي حÇال هر به اما بشناسيم/ آميز غلو تمايل هيچگونه بدون و عيار تمام مسلمان
و آورده پديد نفوذ غيرقابل گاه و غليظ هالهاي بزرگمرد اين اسم گرد بر تاريخي شرايط
المÇمالك اديب كÇه جÇا آن تÇا داشتهاند; منتسب خود به را او مختلف فرقههاي پيروان
از را سÇلمان بÇوده, مÇحفل هÇم مÇاسونيان بÇا تي دÇم كÇه مشروطيت عصر شاعر و فاضل

روعÇش افسÇانه, يك طبق ماسونيان كه ميدانيد البته ميشمارد! طريقه آن پيشكسوتان
شÇعر برميگردانÇند/ سليمان(ع) زمان در بيتالمقدس معمار "حيرام" به را خود طريقت

است: اين الممالك اديب

سÇÇلمان رازدان دسÇÇتور پÇÇÇير پÇÇارسيان پÇÇÇÇارساي مÇÇÇÇوبد
آبÇÇادي مÇÇه كÇÇعبهي در بÇÇرد اسÇÇÇتادي بÇÇÇÇه را زرتشت راز
البيت اهل از بيت به مردي ديد كÇميت راند كعبه به احمد چو تا

/ë88 ص اشعار, ديوان Ç1

بÇود1 اليÇق كه چنان برگزيدش بÇود حÇقايق نÇمايندهي چÇÇون
است/ شده شناخته عادي آدميان از فراتر سلمان او, از پس و پيامبر روزگار در حتي
پيامبر(ص) صحيح, حديث طبق است: پرا كنده اندكو او دربارهي ما اطالعات اينرو از
داستان از پس نيز سلمان مشهور گفتار ستودهاند/ را سلمان امامان, ساير نيز و علي(ع) و
هم مت را سلمان ر, م Ôع كه اين و است آمده معتبر تواريخ در كه نكرديت) ( كرديتو سقيفه
احقاق علي(ع) براي تا ميبرد انصار خانهي در به شبها را الم عليهاالس فاطمه ميداشت
مداين بعدي (حا كم برگماشت مداين حكومت به ر م Ôع خود را سلمان كه اين و كند/ حق
سلمان كه اين و است/) علي(ع) ياران از نيز و پيغمبر(ص) سر صاحب يمان, بن حذيف¹
سÇلمان كÇه چÇرا نÇپذيرفت را تÇقاضا ايÇن ابÇتدا عÇمر و كÇرد خواستگاري مر Ôع دختر از
اسالمي موازين و اصول طبق سپس و بود عجمي شدهي بازخريد بردهي يك عليالظاهر
نÇدارم/ شÇوم, تÇو دامÇاد كÇه ايÇن بÇه نÇيازي من گفت: و زد لبخندي سلمان اما پذيرفت;
يÇا است باقي تو در چيزي جاهلي عصبيت و حميت از آيا كه بيازمايم را تو ميخواستم
و مسÆوليتشناسي و خردمندي و اخالص علم, و زهد نمونهي سلمان كه اين نيز و نه!?
دانش و ايمان از مرتبهاي در كه اين و است بوده پيغمبر اصحاب بين حق ابراز در دليري
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فكÇيف بينهم اهللا رسول آخي× قد و لقتله, سلمان قلب في ما ابوذر علم <لو كه داشته قرار باطني
الناس>/ بساÄر ظنكم

حÇاج المÇحدثين خÇاتم مرحوم اما است/ فراوان پرا كنده اطالعات سلمان دربارهي

ق/ / ه 1320 . 12ëê Ç1

جÇامعترين داشÇته, كه سليقهاي سن Ôح صاحبمستدركالوساÄلبا نوري1 حسين ميرزا
با را حديث در مهارت و علمي ر تبح آن در آورده, فراهم را سلمان به راجع شيعي  كتاب
بÇا ق) / ه 1283) كÇتاب اين تأليف تاريخ كه بدانيم است جالب است/ كرده توأم ادبيت
مÇيرزا حÇاج است/ هÇمزمان ايران شيعيان و مسلمانان در خودآ گاهي انديشهي پيدايش
ديني, وظيفهاي واقع در بوده, شيرازي ميرزاي شا گردان نزديكترين از كه نوري حسين
چنان كه است/ كرده ايفا فيفضاÄلسلمان كتابنفسالرحمن تأليف با را ملي و مذهبي
شيعه, مĤثر و آثار احياي با نيز تهراني آغابزرگ شيخ مرحوم يعني نوري, شايسته شا گرد

كرد/ بزرگ بس خدمتي ايران و ع تشي و اسالم به
جÇواد تÇوسط GيرÇاخ بÇود, ناياب و شده سنگي چاپ مÆلف, زمان در كه كتاب اين
و احÇاديث تÇخريج بÇا و گÇرفته قÇرار تصحيح و مالحظه مورد اصفهاني, جزهاي قيومي

است/ شده چاپ امروزي و مطلوب صورت به الزمه فهارس ترتيب
را آثارش و نوري حسين ميرزا مرحوم جالبي, و پرمطلب مهي مقد در كتاب ق محق
كه داشت بخصوص سليقههاي نوري مرحوم كه داشت ه توج بايد البته است/ كرده معرفي
مسأل¹تÇحريفالكÇتابو الخطابفي كتابفصل Âمث نميشده; واقع موردپسند  گاه
يك سليقهي طبق كه فيجوابشبهاتفصلالخطاب) فارسي¹ (رسال¹ آن از دفاعيهاش
با است, ضعيف احاديث برخي شامل همچنيننجمثاقبكه شده, نوشته افراطي شيعهي
بود كتابشناس و متتبع مردي نوري مرحوم نيست/ قپسند محق بودن, پÔرخواننده وجود

/ 8ì Ç 108 ص ,71 دي و آذر ,ê8 شمارهي علم, نور رك: Ç2

امثال با تماس همين ميدهد2/ نشان را ر تبح اين حسين ميرحامد با مكاتباتش جمله از  كه

طي نيز خود و بخشيده, كمال را او سليقهي مÆلفاننامهيدانشوران نيز و حسين ميرحامد
مانده عمر آخر به سال يك وي بود/ شده خاص شم داراي تحقيقي, و علمي كار عمر يك



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا 22

دوم و ل او پÇلهي شرط در مرجان و ÆلÆعنوانل تحت ارزشمندي رسالهي ق) / ه 1319)
ذا كران نامسÆوالنهي روش به موقعيتشناسي شجاعتو با آن در كه نوشت روضهخوان,

 حق كه كتاب اين تاخت/ بگيرند, اشك روضه, مستمعان از ميخواستند قيمت هر به  كه
نÇوشته منتقد دلسوز عالم يك قلم به كه است رساالتي متعهدانهترين از نشده گزارده آن

است/ شده واقع تعريض و طعن مورد كوتهفكران, بعضي طرف از االسف مع شده,



دينوري قتيبه ابن "المعارف"

از ق) / ه 27ì Ç 213) ديÇنوري قÇتيبه ابÇن بÇه مشÇهور مسÇلم بÇن عÇبداهللا د ابومحم
جمله از است/ مشهور تأليف كثرت به كه است اسالمي بزرگ ادباي و ذوفنون دانشمندان
در زيÇرا كرده; تمام ق / ه 2ìì از پيش را آن كه است المعارف او معروف و خوب آثار
به را قتيبه ابن ق) / ه 2ëì Ç 279) عباسي خليفه اهللا علي المعتمد برادر الموفق سال همين

/ìë Ç 7 ص كتاب, مهي مقد Ç1

كند1/ قراÄت او بر تاالمعارفرا فراخواند بغداد
گÇوتينگن چÇاپ يكÇي است: بÇوده شÇده منتشر چاپ دو اين, از ازالمعارفپيش
سال به قاهره در خليل عثمان و صاوي د محم چاپ ديگر م), 18ë0) وستنفلد به كوشش
عكاشه ثروت اهتمام به ماست موردبحث كه كتاب اين دقيقتر چاپ م)/ 193ê) ق 13ë3

هجري ë00 تاريخ به يكي جمله من خطي نسخههاي براساس كه گرفته صورت م) 19ì0)

/11ë ص مه, مقد Ç2

است/ داشته نظر نيز گفته پيش چاپ دو به البته است2 قمري
و گونا گÇون معارف بر است كتاب بودن شامل نام, اين از منظور كتاب: موضوع و نام

/ì3 ص مه, مقد Ç3

از پيش كه است اين جالب دارند3/ كه تناسبي برحسب يكديگر به معارف آن پيوستن
است: جمله آن از نوشتهاند; كتاب عنوان و روش همين با كساني قتيبه ابن

ابن به معروف بغدادي حبيب بن د محم است همچنين قاضي, وكيع قتيبه ابن استاد
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ابن كتاب, ق محق نظر طبق والمنمقكه كتابش:المحبر دو در ق) / ه 2êë (متوفي حبيب
او ياقÇس در ديگر مÆلفان قتيبه ابن از پس است/ داشته نظر دو هر درالمعارفبه قتيبه
كÇتابلطÇاÄفالمÇعارفرا ق) / ه 383 (متوفي ثعالبي جمله: از كردهاند; تأليف آثاري

نوشت/
فÇهارس گÇرفتن درنÇظر بÇا البÇته كه است موضوعي داير¸المعارف المعارفنوعي
اما كن, قبايل, اعالم, شعرا, سند, رجال (موضوعات, آورده فراهم كتاب محقق كه جامعي
مطلب و كرد استفاده هم الفبايي طور به آن از ميتوان اشعار) و آيات كتب, عرب, ايام

يافت/ را موردنظر
در كÇرد? اعÇتماد ميتوان قتيبه ابن كتاب مندرجات به آيا كه است اين سÆال حال

بشناسيم/ را قتيبه ابن خود نخست بايد اينجا
عوض نظراتش است ممكن عمر طول در كه است مسلم و بود قي محق عالم قتيبه ابن
ر مفس و خ مور و ث محد جنبهي از قويتر او ادبيت جنبهي است مسلم آنچه باشد; شده
گÇفتهي بÇه بÇوده, مÇتمايل حÇديث اهÇل شاخهي سنت اهل به هم روي بر اوست/ بودن

/ë7 ص Ç1

با قتيبه ابن مخالفت معتزله1/ ميان جاحظ كه دارد را مرتبه همان حديث اهل بين ابن تيميه
قدرت گرچه است, جاحظ مقلدان از نويسندگي در خود او كه اين اال است, مشهور جاحظ
قتيبه ابن االخبار عيون به نگاه يك ندارد/ را جاحظ انديشهي طراوت و طبعي شوخ و قلم
ذ كر با گاه و ذ كر بدون البيانوالتبيينرا البخال¾, ازالحيوان, مقدار چه كه ميدهد نشان
بÇا مÇخالفت در بÇوده, ايرانيزاده كه آن با قتيبه ابن كه اين جالب است/ كرده نقل مĤخذ
هم خالص عرب بودو شعوبي ادب از متأثر نيز جاحظ گرچه است/ جاحظ همرأي شعوبيه
از انÇتقاد بÇه اعتقاد هم شايد است/ كرده حرامي به نمك شعوبيه با مخالفت در ولي نبود

است/ كرده قلمپردازي فقط و نداشته شعوبيه
مÇخالف نÇيز ادبا بين بلكه نيستند, معتزليان و شعوبيان به منحصر قتيبه ابن منتقدان

/ë7 ص كتاب, مهي مقد Ç2

نيز و كرده2 ايجاد ثالثي خط كوفي و بصري نحوي مكتب دو بين قضاوت در او زيرا دارد/
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/ì0 ص Ç1

اين از گذشته است1/ شده نقض وقرآن حديث لغوي مشكالت بعضي شرح در نظرياتش
كردهاند نقل او قول از Âمث ندارد; قبول را آن سني و شيعه كه آورده تاريخي مطالب بعضي
او قول از نيز و بودند, نكرده جمع كهقرآنرا درحالي يافتند, وفات علي و عمر ابوبكر,  كه

/ë9 ص Ç2

قول نقل اينها البته نداشت2/ حفظ را كهقرآن درحالي رفت خا ك در علي كه آوردهاند
نÇظرات هÇم روي بÇر قÇتيبه ابÇن خÇود ولي كÇرده, روايت ديگÇران از هÇم شايد و است

خواند/ انتقادي ديد با بايد را كتابش حال هر به و دارد سنجيدهاي
نقد بدگويي/ و دشنام يا و است علمي نقد يا نيست, خارج قسم دو از قتيبه ابن بر نقد
و گÇرديده وارد مÇختلف ميدانهÇاي در او كه است وارد جهت اين از قتيبه ابن بر علمي
شÇده ل تحمÇم مÇيدهد, دست چÇندكاره آدم يك به كه خطاهايي تبعات و عواقب ناچار
و نÇيست عجيب صاحبنظران و مÆلفين ساير مثل او حق در بدگويي و دشنام اما است/
و فÇحاشي بÇه البته كه گرديده نقد قسم اين مستمسك و محمل علمياش خطاهاي همان

است/ شبيهتر هوچيگري
عرب, انساب انبيا, به مربوط مطالبي از: است مطالبالمعارفعبارت كلي عناوين
اصÇحاب و فÇقها تابعين, خلفا, بر خروجكنندگان خلفا, پيغمبر, اصحاب پيغمبر, سيرهي
ملوك اسالمي, مذاهب و ق رف واليان, معلمان, شعر, راويان بشناسان, سن قاريان, حديث,

عجم/ ملوك حيره, ملوك حبشه, ملوك يمن,
از مطالب بعضي ترجمهي نباشد, هم عاجل فايدهي از خالي مقاله, كه آن براي اينك

ميگذرد: خوانندگان لحاظ
را خود درد ت شد از و شد زخمي سختي به د Ôح Ôا جنگ در كه بود منافقان از Éقزمان
و نداشت) اسالم براي بي تعص (يعني نجنگيدم خود قوم حمايت به جز ميگفت و  كشت

/1ì1 ص Ç3

الفاجر>3/ بالرجل ين هذاالد يÆيد اهللا <ان فرمود: كه بود او مورد در پيغمبر
ميفروخت/ مسلمانان به را آبش كه يهودي, يك به متعلق بود چاهي رومه" "بÃر É
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آبشÇخوري دهÇد, قÇرار مسÇلمانان بÇراي و بخرد را چاه اين هركس فرمود پيغمبر(ص)
تنها حاضرشد يهودي اما كرد, مذا كره يهودي با آنچاه برايخريد عثمان داشت/ خواهد
آن از روز يك و باشد من آن از روز يك ميخواهي گفت: عثمان بفروشد/ را آن نصف
از روز يك گفت يهودي بگذارم? چاه چرخ آن بر خودم سهم به نسبت من كه اين يا تو,
روز دو اندازهي به عثمان سهم روز يك در مسلمانان و تو, آن از روز يك و باشد من آن

/193 ص Ç1

بفروشد1/ عثمان به نيز را چاه بقيهي شد ناچار يهودي ميبردند, آب
قرار مسلمين (وقف) صدقه را مهزور به موسوم مدينه بازارگاه زمين پيغمبر(ص) É
پيغمبر (وقف) صدقه كه را فدك و داد اقطاع الحكم بن حارث به را آن عثمان بود/ داده
بخشيد/ مروان به را افريقيه فتح غنايم خمس همچنين داد/ اقطاع الحكم بن مروان به بود
خدا كه سرود او دربارهي عثمان دستور به شده تبعيد شاعر جمحي حنبل بن حمن عبدالر
درهمي نيز عمر) و ابوبكر (يعني امين دو و نگذاشته, باقي حكم بدون را موضوعي هيچ
و مÇردم با ترا كه است ساخته فتنهاي همچون ترا خدا اما ندادند, بيجا و نگرفتند زور به

/19ë ص Ç2

بيازمايد2/ تو با را مردم
مÇعروف االصÇغر عÇمرو بÇن عÇبداهللا بÇن د حمÇم گردن داد دستور خليفه منصور É
هÇند به زكيه) (نفس الحسن بن عبداهللا بن د محم سر جاي به را او سر و زدند را به ديباج

/199 ص Ç3

فرستاد3/
نÇام به پسرانش از يكي بود, ين صف در علي(ع) همراهان از طاÄي حاتم بن عدي É
در عÇدي خÇود شد/ كشته خوارج همراه ديگرش پسر و شد كشته جنگ اين در د" محم"

/313 ص Çê

نخواند4/ نماز او بر مختار كرد وصيت و درگذشت سالگي بيست و صد سن به مختار زمان
و شد خورا ك كم آورد اسالم كه آن از پس بود پرخور كفر حال در غفاري جهجا¾ É

/323 ص Çë

امعا¾5/ سبعه في والكافريأ كل واحد معي في المÆمنيأ كل فرمود: پيغمبر
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جÇح از شÇام اهÇل از ديگÇر تÇن سÇه و مÇن كÇه است روايت حضرمي ابوغدبه از É
به عراق اهل كه رسيد خبر عراق از روز همان در رفتيم/ خطاب بن عمر نزد برميگشتيم,
و شÇد خÇارج نÇماز بÇراي عمر كردهاند/ پرتاب سنگريزه عمر سوي) از (منصوب امام
شام اهل اي گفت: عمر برخاستيم/ يارانم و من گويد: ابوغدبه شاميان? هستند كجا پرسيد
جÇوجه گÇذاشÇته, عÇراق در شÇيطان كÇه تÇخمي زيرا عراقيان, مقابلهي براي شويد آماده

/397 ص Ç1

آورده1/
حÇزين امÇا بÇود ابÇيبكر بÇن عÇبيداهللا كÇرد, الحÇان قراÄتقÇرآنبÇا كه كسي ل او É
و "غÇنا¾" الحÇان از گÇوشههايي اعÇين ابÇن و ابان و هيثم مانند قارياني بعدها ميخواند///
آن از آشكارا/ بعضي و نهاني طور به بعضي قراÄتقرآنكردند/ وارد را "رهبانه" و دا¾" Ôح"
از كÇه البÇحر" فÇي يÇعملون فكانتلمسا كين السفين¹ "اما را: آيه اين هيثم قراÄت است جمله

است: شده "سلخ" زير شعر آهنگ
مÇافيها بÇعض نÇعتي يÇوافÇق نعتا انÇعتها سÇوف فÇاني القÇÇطا¸ امÇÇا

قÇراÄت داخل Hعين و دا Ôج شعرش از را نوپديد آهنگهاي ترمذي سعد بن د محم و

/ë33 ص Ç2

ميكرد2/
بعضي بود/ عدواني ابوسياره نهاد, سنت شتر صد انسان ديه براي كه كسي نخستين É
اخذ او از سپسعرب كهقريشو بود عبدالمطلب كرد, را كار اين كه كسي نخستين  گفتهاند
كÇه قÇتلي مÇورد (در قسامه به قضاوت كه كسي نخستين كرد/ امضا را آن اسالم و  كردند
و نمود تحريم را خمر خود, نفس بر كه كسي نخستين و كرد حكم نيست) معلوم قاتلش
كسي نخستين همو و بود مغيره بن وليد بريد, را دزد دست جاهليت در كه كسي نخستين

/ëë1 ص Ç3

شد3/ تقرير همه اين اسالم در و كند را خود كفش كعبه به دخول هنگام كه است
بÇن زرار¸ جÇمله: مÇن داشت; وجÇود مجوسيت جاهليت, دوران تميم قبيلهي در É
نمود ازدواج خود دختر با يكي اين ( كه بودند مجوسي زرار¸ بن حاجب پسرش و عدس
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بودند/ مجوسي نيز حسان) بن وكيع جد) ابوسود و حالس بن اقرع شد)/ پشيمان سپس و

/ì21 ص Ç1

بودند1/ كرده اخذ حيره طريق از كه داشت وجود نيز (مانوي) زنديق قريش بين



. م 198ì والثÇقاف¹, القÇومي التÇراث وزار¸ عÇمان, سÇلطن¹ ج, 2 الحÇديث, ÔقديمÇت في المقاالت ابتÔك عند #
1ê0ìق/

معمر# يحيي علي تأليف االسالمي¹ الفرق بين ¹االباضي  كتاب

است عمان اباضيهي از خود كه مÆلف است/ آن موضوع گوياي خوبي به كتاب نام
ابÇاضيه بÇه راجÇع چÇه آن عÇمدهي فÇرنگي و عربي و جديد و قديم نحل و ملل كتب در
ديدگاه از جز تا كنون كه خوانندگاني براي و است داده قرار بحث و نقد مورد نوشتهاند,
از چند هر كه آورده فراهم خواندني كتابي نخواندهاند مذهب اين دربارهي مطالبي مخالف
قÇدمي را خÇوانÇنده بÇاري نÇيست, خÇالي تÇبليغي لحÇن حÇتي و جانبگيري و طرفداري
از را ابÇاضيه مÆÇلف هرچÇند ميكند/ نزديكتر خوارج از شاخه اين تاريخي به حقيقت

مذهبي/ تا ميداند سياسي مقولهي يك بيشتر را "خوارج" Áاصو و نميداند خوارج
و عجارده و صفريه و ارقه از عداد در را اباضيه پيشينيان كه هست اين حال هر در

/2ë ص است, برده نام را خوارج از گروه چهارده كه خوارزمي العلوم مفاتيح رك: Ç1

شمردهاند1/ خوارج از نجدات///
است لحاظ همين به و ميدانند خوارج معتدلترين را اباضيه قديم, كتب همهي البته
باقي مغرب و عمان در تاريخ اين تا و دهند تشكيل ثابتي حكومتهاي شدهاند موفق  كه
فقهي و مستقل مذهبي فروع در و نزديكند معتزله به اصول در اباضيه كلي بهطور بمانند/

/22ì ,288 صص ,2 ص Ç2

ميكنند2/ رفتار مالكيه و شافعيه مثل دارند
ميگذرانيم: نظر از را كتاب محتويات عناوين ا كنون
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بÇررسي مورد اباضيه دربارهي را قدما نوشتههاي نخست كتاب, ل او جلد در مÆلف
است: داده قرار

التÇبصير حÇزم, ابÇن الفÇصل بغدادي, اشعري,الفرقبينالفرق مقاالتاالسالمين

/13 Ç 72 ص Ç1

شهرستاني1/ اسفرايني,المللوالنحل
عرب: معاصر و ر متأخ مÆلفان نوشتههاي گاه آن

احÇمد د حمÇم االسÇالمي¹ المÇذاهب الغرابي, مصطفي علي االسالمي¹ تاريخالفرق
فÇلسف¹ تÇاريخ الحÇمد, شÇبي¹ عبدالقÇادر االديانوالفرقوالمذاهبالمعاصر¸ ابوزهر¸,
ين ماتعليمجموع¹منالكتبعزالد مقد هويدي, يحيي االفريقي¹ القار¸ في االسالم

/73 Ç 19ë ص Ç2

ميشود2/ بررسي عبدالباقي د محم تنوخي,الدينوالعلمالحديثابراهيم
سÇپس و مÇيآغازد مسÇتشرقان بÇحث روش بÇه انتقاد در را گفتاري مÆلف گاه آن
روش يك با نلينو آلفونسو كارلو و اروپامدارانه ديدگاه از گوتيه فيلكس اميل به آن چه

بعد/ به 238 ص Ç3

را اباضيه Âمث و نميپذيرد را يك هيچ نظريه البته ميپردازد3/ نگاشتهاند, روشن علمي
نميداند/ معتزله و پير

اباضيه مختلف فرقههاي به منسوب آرا¾ خالصهي است كوشيده مÆلف دوم جلد در

/ë Ç 123 ص ,2 ج Çê

كÇه مÇيرسد مسÇاÄلي به آنگاه دهد4/ دست به اباضيه آرا¾ از هم صورتي و كند تنظيم را
مذهب نگذاشتهاند نگهداشتهو مخفي را عمدGآنها نحل مللو نويسندگان مÆلف به گمان

بعد/ به 12ë ص ,2 ج Çë

بر ديگران تقريظهاي و انتقادات سپس گردد5/ مطرح و عرضه هست كه آنگونه اباضيه

بعد/ به 20ë ص ,2 ج Çì

است6/ شده نقل اباضيه عليه يا له و مÆلف نظريات
كÇه است ايÇن مÇيشود واضح خواننده براي كتاب مجموع مطالعهي از پس چه آن
و مÇلل نÇظرات و مÇنقوالت و است ضÇروري اسÇالمي فÇرق بÇررسي در تÇÇجديدنظري
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پÇيدايش تÇاريخي زمينهي به ه توج بدون و تطبيقي ارزيابي بدون Hممسل را نحلنويسان
ابÇاضيه دربÇارهي كÇه را مبرد <قول ميگويد: مÆلف نمونه براي پذيرفت/ نميتوان فرق

/227 ص ,2 ج Ç1

السنه: اهل الي الفرق Ôاقرب هÔم كه كردهاند تحريف چنين السنه1 الي الفرق Ôاقرب هÔم بود:  گفته
سÇنت اهÇل اهللا رسÇول سنت صحيح و مطلق ميزان كه است اين بر اصل اخير عبارت در

/127 ص ,2 ج Ç2

"اهÇل غÇير مسÇلمان هر كه مذهبي2 انانيت جز نيست چيزي اين و هستند (اصطالحي)
اذهÇان تÇقريب بÇراي نكÇات ايÇنگونه فÇهم بشÇمارند/ بÇدعت اهل را اصطالحي سنت"

است/> ضروري يكديگر به معاصر مسلمانان

/17ê ص ,2 ج Ç3

حÇضرت نظر و ميداند3 قيس بن اشعث جانب از شده تحريك را ملجم ابن مÆلف
الباطل طلب كمن فأخطاه الحق طلب من <ليس ميفرمود: كه ميكند نقل را الم عليهالس علي
اين به هوشمندانه است)و معاويه اتباع دوميها از خوارجو ليها او از منظور ( كه فاصابه>
بÇه شيعه كه خصمانهاي نظر از سو¾استفاده با جانشينانش و معاويه كه است رسيده نكته

/177 ص ,2 ج Çê

كÇه است درحÇالتي ايÇن و مÇيكوبيدند4 را گروه دو هر داشتند شيعه به خوارج و خوارج

/211 ص ,2 ج Çë

بÇه كÇربال شÇهيد از اباضي مÆلف بعدي"5/ الخوارج تقتلوا "ال ميفرمود: علي(ع) حضرت

/183 ص ,1 ج Çì

ميبرد6/ نام انحراف و فساد عليه قيامكننده عنوان

/21ì ص ,2 ج Ç 8 و 7

كÇه است اين قضيه واقع تازه و نميشود7 مربوط اباضيه به خوارج افراطي نظريات

مÇاه از كÇه ÇÇ بÇودن عÇقيدتي مÇخالف نÇظ يا جرم به مسلمانان خون شمردن حالل Âمث
<هÇمهي مÇيشد: اعÇمال بÇيشتر حكÇومتيان سوي از ÇÇ است خوارج گناهان يا اتهامات
نكردهانÇد>8/ غارتگري و كشتار يوسف بن حجاج اندازه به فقط تاريخ طول در خوارج
دست ديگÇر گÇروههاي شÇمردن كÇافر بÇا اصÇالح نÇيت بÇا ولو فÇرقه هÇر از بان تعصÇÇم
ايÇنانند, اصÇطالحي وارجÇخ از بÇدتر بازگذاشÇتهانÇد/ آدمكشي در را جبار حكومتهاي
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/218 ص ,2 ج Ç1

نپذيرند1/ يا بپذيرند
پيروان به نسبت سنت اهل مذاهب از يك هر تفسيق و تكفير از نمونههايي مÆلف

/231 Ç 2ê3 ص ,2 ج Ç2

و خÇالفها ايÇن كÇه است2 كرده نقل را كالمي اختالف همچنين و سنت مذاهب ديگر
ميشد/ كشيده خونريزي و خشونت به گاه اختالفها

حكومت به نسبت موضعگيري چهارگونه اسالم سياسي تاريخ ديدگاه از باالخره و
است: داشته وجود

كردو اطاعت بايد را دنيوي يا ديني بالفعل حا كم كه بود اين بر حا كم اموي نظريه (1
است/ فسق آن به خروج

مÇخصوص و مÇعصوم صÇن و وصيت طريق به تنها امامت كه است آن بر شيعه (2
است/ معصوم شخص

كرد ظلم ا گر باشد عادالنه بايد و است انتخابي مسلمين امامت كه گفتهاند خوارج (3
است/ كافر نكند هركس و جنگيد آن با بايد

/19ì Ç 197 ص ,2 ج Ç3

تشكيل كه طريق هر به مسلمين حكومت از كه است3 بوده اين Gظاهر اباضيه نظر (ê

حكم تحت ماندن باقي كرد ستم حكومت هرگاه كرد/ اطاعت بايد است عادالنه ا گر شده
انسان كه است جايز نيز كرد/ اطاعت نبايد را اوامرش خدا معصيت در اما است, جايز آن

كند/ خروج حكومت) آن بر (نه حكومت آن از



اصفهاني ابونعيم

خاندان و نسب و نام

االصÇبهاني المÇهرانÇي مÇهران, بÇن مÇوسي بن اسحاق بن احمد بن عبداهللا بن احمد
بÇه مÇعروف شÇافعي ركار Ôپ مÆلف فقيه, و قاري ف, متصو خ مور و ث محد (االصفهاني)
اشÇتباه ه / ق) 130 Ç 210) دكÇين بن فضل ابونعيم حافظ با نبايد را اين كه ابونعيم حافظ

/1ìì ص ,1 ج وااللقاب, الكني Ç1
/ë23.ë رياضالعلما¾, Ç2

در خواندهاند2/ فتحه به را آن Hندرت و است نون ضم به عليالمشهور نعيم, كلمهي  كرد1/
را وي ريحان¹االدبلقب در افزودهاند/ ابونعيم القاب بر هم را صوفي لقب مراجع بعضي

/18ê ص ,ë ج Ç3

است3/ كرده ذ كر دنيا> <حافظ نكرده) (مشخص اجله بعضي قول از و اصفهان> <حافظ
مهران ميرسد/ ار طي جعفر بن عبداهللا بن معاويه بن عبداهللا موالي مهران, به ابونعيم نسب
كه است زاهد بناي يوسف بن د محم ابونعيم مادري جد بود/ شده مسلمان عبداهللا بهدست
مÔستجاب را او بوده, حديث و ف تصو و زهد در تأليف صاحب و مقامات و مراتب داراي

/220 ص ,2 ج اصبهان, اخبار و ê08 ص ,10 ج االوليا¾, حلي¹ Çê

قبرش داشته, اصفهان در معتقدانبسيار مريدانو يوسف بن د محم ميدانستهاند4/ الدعو¸
شيخ <مقبرهي به معروف مزار و است قديم خواجوي محله همان اين و است روشاباد در

/111 ص مهدوي, ين الد مصلح القبور, تذكر¸ ;ë ص ,7 ج دانشوران, نامهي ;27ê ص ,1 ج الجنات, روضات Çë

است5/ ابونعيم جد همين قبر سينا>
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حÇديث در تأليÇف صاحب نيز يوسف بن يعقوب يعني بنا, يوسف بن د محم برادر

/3ë2 ص ,2 ج اصبهان, اخبار Ç1

بود1/
جمله از و بود حديث عالم نيز ق) / ه 3ìë (متوفي احمد بن عبداهللا يعني ابونعيم, پدر
بالد مسافرت به و ميكردند رحال> شد> رجال, افواه از حديث اخذ براي كه است  كساني

/93.2 اصبهان, اخبار Ç2

ميرفتند2/
بÇن زاق بدالرÇع احÇمد ابÇو و عبداهللا بن د محم ابومسعود نامهاي به ابونعيم برادر دو

/13ì ,307 ص ,2 ج اصبهان, اخبار Ç3

بÇن ابراهيم بن د محم نام به ابونعيم پسرعموي بودند3/ محدث پدر شيوهي به نيز عبداهللا

/298.2 اصبهان, اخبار Çê

بود4/ كرده سفرها حديث شنيدن براي نيز احمد

اصفهان محيط

كÇتابت و سÇماع روايت, حÇلقههاي و ثان حدÇم از پر روزگار آن در اصفهان محيط
ثان حدÇم يÇاقوت داشÇتند/ شÇهرت حÇديث طلب به ديرباز از اصفهان مردم بود/ حديث
حÇديث) سÇند زنÇجيرهي حلقات تعداد كمي و فاصله ( كوتاهي اسناد وعل به را اصفهان
آنجا در حافظان از جمعي همواره و مييافتند دراز عمر اصفهانيان كه چرا است ستوده

/20ì.1 البلدان, معجم Çë

سواي اين و است شنيده حديث ايشان از كه ميبرد را شيخ 228 نام Hشخص ابونعيم بودند5/
نشنيده ايشان از تازهاي حديث اما ديده, كه است آناني سواي نيز نبرده, نام كه است آناني

بÇدمشق, العÇربي¹ اللغ¹ مجمع مجله االصفيا¾, طبقات و االوليا¾ حلي¹ كتاب و اصفهاني ابونعيم عدي: زهور عبدالكريم Çì
/712 ص ,198ê ا كتبر ,1ê0ë م محر والخمسون, التاسع المجلد الرابع, الجز¾

آخÇر صÇفحات در ابونعيم كه بودند اصفهان در پارسايان از گروههايي همچنين است6/
به اينانبيشتر Gظاهر عبادهم>/ بلدناو مننسا ك جماع¹ <ذ كر كرده: ياد ايشان از <حلي¹>
را اينها كه مقامات, و احوال در كالم بسط و بالعمل قول تا بودند مشغول سلوك عبادتو
از تÇن يك و سي براي ابونعيم ميداشتند/ پرهيز آن از و ميانگاشتند بيحقيقت عاي اد
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/387 Ç ê08 صص ,10 ج االوليا¾, حلي¹ Ç1

است1/ بÇرده نÇام را ديگÇر تÇن چÇهل و نÇوشته كÇوتاه حÇال شرح زاهدان و ناسكان اين
او و است بÇوده حÇديث و ف صوÇت عÇلم, زهÇد, سÇنت حÇامل ابونعيم خاندان بدينگونه

است/ خودش خانوادهي و شهر سنت كنندهي تكميل و ادامهدهنده

ابونعيم زندگي

بÇه ششسالگي از ابونعيم نوشتهاند ق / ه 330 حتي و 33ê و 33ì در را ابونعيم تولد
نود حدود يعني ق) / ه ê30) مرگش زمان تا كار اين و پرداخت حديث استماع و تحصيل
ثاني محد نيز و اصفهان ثان محد از كودكي ايام همان از او براي پدرش داشت/ ادامه سال
(از سÇليمان بÇن خÇثيم¹ جمله از گرفت/ روايت اجازهي ميكردند, عبور شهر آن از  كه
(از اصم ابوالعباس و واسط) (از شوذب بن عمر بن عبداهللا بغداد), (از خلدي جعفر شام),
سالگي 29 سن تا ابونعيم پدر دادند/ روايت اجازهي بدو ابونعيم پدر خواهش به نيشابور)

دهد/ ادامه خود علمي كار به بال فراغ با توانست ابونعيم و بود زنده او

ذهبي/ آثار نيز و 18.ê سيوطي الحفاظ طبقات Ç االحول Ç2

با و بود نيرومند حافظهي و كامل استعداد داراي ولي داشت2 چشم در نقصي ابونعيم
نبود فارغ تعلم و تعليم استماع, و سماع از ساعتي كه ÇÇ وقت اتالف عدم و اسباب آمادگي
از وي آيد/ نايل علمي عالي درجات به و كند جبران را خويش جسماني نقص توانست ÇÇ
سÇماع مشÇايخ بسÇياري از و زد دست حÇديث طلب در مسافرتهايي به سالگي بيست

ميكنيم: اشاره Âذي كه نمود حديث

ابونعيم مشايخ و استادان

بÇن ابÇوعلي النÇصيبي, د الÇخ بÇن ابÇوبكر االنÇباري, الهÇيثم بن ابوبكر از: بغداد در
الطوماري, د محم بن عيسي العباس, بن حمن عبدالر بهاري, كوثرالبر بن ابوبحر الصواف,

القطيعي/ ابوبكر الدقيقي, جعفر بن مخلد
جعفر بن عبداهللا الخطايي, عبدالكبير بن فاروق القزاز, الحسن بن حبيب از: بصره در
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العامري/ مسلم بن علي بن د محم الريان, بن القاسم بن الحسن بن احمد الجابري, اسحاق بن
د محم الطلحي, يحيي عبداهللا ابوبكر العزاÄم, ابي بن بن عبداهللا بن ابراهيم از: كوفه در

القرشي/ علي بن د محم بن د محم الهاشمي, الحسين بن الطاهر بن
التÇميمي عÇلي بÇن حسÇين حÇا كÇم, احÇمد ابÇو ابÇوعمروبنحمدان, از: نيشابور در

تميمي)/ (حسينك
آجري/ ابوبكر و الكندي ابراهيم بن احمد از: مكه در

خÇلف بÇن حÇبيش بÇن د حمÇم و سÇمعان بن محمد بن احمد بن د محم از: واسط در
الخطيب/

البرقي/ محمود بن د محم و المفيد يعقوب بن احمد بن د محم از: جرجرايا در
الديباجي/ علي بن د محم بن عمر و المعدل سختويه بن احمد بن د محم از: شوشتر در
بÇن احÇمد بÇن ابÇراهÇيم و انÇماطي اسÇحاق بن احمد بن د محم از: م مكر عسكر در

بشيرالعسكري/
اسÇحاق بÇن احÇمد بÇن د حمÇم االهوازي, ابراهيم بن اسحاق بن د محم از: اهواز در

الشافعي/ احمد بن د محم بن حسين و الدقيقي
الطلقي/ حمن عبدالر بن د محم و الغطريف بن احمد بن د محم از: جرجان در

/19 ص ,ê ج سبكي, الشافعيه, طبقات ; 81-2 ص ,7 ج بالوفيات, الوافي ;1092 Ç 3 ص ,3 ج تذكر¸الحفاظ, Ç1

عليالخباز1/ بن د محم و بندار بن ابراهيم بن د محم ابوزرعه از: استرآباد در
الشعار, بندار بن احمد العسال, ابواحمد از: است عبارت اصفهان در او مشايخ اسامي
بن سعد بن حسن التيمي, يوسف بن ابراهيم بن احمد المديني, البندار الحسن بن عبداهللا
الطÇبرانÇي, احÇمد بÇن سÇليمان ابوالقاسم حمزه, بن اسحاق ابو المطوعي, العباداني جعفر
سÇياه, بÇن احÇمد بن د محم بن حمن عبدالر ابومسلم العقيلي, ابراهيم بن د محم بن عبداهللا

ص پÇورجÇوادي, نصراهللا دكتر مقاله ,13ì8 آبان و مهر شماره دانش, نشر مجله رك: اخير شخص مورد در Ç2
/3ì Ç 9

ان2/ حي بن ابوالشيخ الجعابي, عمر بن د محم الذهلي, ناصح بن معمر بن د محم

/1093 ص ,3 ج تذكر¸الحفاظ, Ç3

نديد3/ كس ديد, ابونعيم كه حديث حافظان از تعداد آن گويد: ذهبي كه است چنين و
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بنجير همدان در و البكري حسن بن د محم آمل در كه آوردهاند برديم نام كه آنان عالوهبر
ايتاليا) (سيسيل صقليه در جماعتي نيز و ارموي, ابوبكر (مصر) تنيس در و عبدالغفار بن
مناطق به ميدهد نشان باشد راست ا گر كه شنيدهاند حديث ابونعيم از (اسپانيا) اندلس و

/21 ص الخالفه, ترتيب و االمامه تثبيت بر عليالتهامي ابراهيم مهي مقد رك: Ç1

حÇافظ داشتهانÇد, قوي تأثير ابونعيم بر كه استاداني جمله از است1/ كرده سفر نيز مذكور

/17 ص پيشگفته, تهامي, Ç2

هستند2/ ق) / ه ê03) نيشابوري حا كم و ق) / ه 3ì0) طبراني ق), / ه 38ë) دارقطني

ابونعيم شا گردان

بغدادي خطيب يعني ثابت بن عبداهللا بن احمد ابوبكر وي: مشهور شا گردان جمله از
المÇقري االصفهاني الحسن بن احمد بن حسن و ق) / ه 392 Ç ê3ì) بغداد مÆلفتاريخ
حسÇين بÇن يوسف و (ë18) االصفهاني احمد بن د محم عبدالواحد و ق) / ه ê19 Ç ë19)

ق)/ / ه 39ë Ç ê73) الزنجاني التفكري
حديث و تراجم كتب در كردهاند روايت ابونعيم از كه كساني از نفر هشتاد حدود نام

/1ê ص حماده, فاروق دكتر الضعفا¾, كتاب مه مقد رك: Ç3

عمر طول بهواسطهي صفدي قول به ابونعيم برميگيرد, در را نسل سه Hتقريب كه شده3 ذ كر

/ 81.7 بالوفيات, الوافي Çê

فÇي غاي¹النهايه كÇتاب در و بود استاد نيز قراÄت در ابونعيم ديد4/ هم با را احفاد و اجداد

/71 ص ,1932.13ë1 برگرشتر چاپ Çë

است/ آمده وي نام ري5 جز طبقاتالقرا¾
منابع بعضي در كه ê02 يا ê03 داده, رخ ق) / ه ê30) در آرا¾ فاق ات به ابونعيم وفات

نيست/ صحيح و است شده تصحيف Hممسل آمده,

ابونعيم مقام

االسÇناد> عÇالي االسÇالم, شÇيخ العÇالمه, الثÇق¹, الحافظ <االمام بهعنوان را او ذهبي
جÇهان يگانهي كوتاه, سندهاي سلسله با احاديث بسياري مورد در ميگويد: و ميستايد
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/êëê ,êë8 ص ,17 ج النبال¾, اعالم سير Ç1

بيرقيب ايران در خود دوران در گويد: نيز و العوالي>1/ من كثير ¾بشيي فيالدنيا <تفرد است

/17ì ص الغفار, العلي العلو Ç2

چهارده در ابونعيم گفتهاند, نيز و داشت2 Hتوأم را درايت تحقيق و روايت علو كه چرا بود,
بينظير [اسالمي] غرب و شرق در حديث حفظ و اسناد علو جهت از عمرش آخر سال

/109ê.3 الحفاظ, تذكر¸ ; 21.ê الشافعيه, طبقات Ç3

بÇه حديث قراÄت و سماع و او ديدار قصد به اسالم دنياي مختلف نقاط از ثان محد بود3/
خانه به آمد و رفت راه در كند/ قراÄت او بر كه بود يكي نوبت روز هر و ميآمدند اصفهان
تأليÇف و تÇعليم جÇز غÇذايÇي و نÇميشد خسÇته هيچگاه و ميخواندند وي بر جزوي نيز

/êë9.17 النبال¾, اعالم سير Çê

نÇام شÇايستهي را تÇن دو تÇنها كه شنيدم بغدادي خطيب از گويد, ابوسمرقندي نداشت4/
اصفهاني, ابونعيم يكي ديدهام: است] حفظ Gسند متنHو را حديث صدهزار كه [ كسي حافظ
تÇاريخ در او از بود, ابونعيم شا گرد خطيب آنكه با گويد: سبكي عبدويه/ ابوجازم ديگر
ياد را استادش شا گردي كه ميشود چگونه نيست, مسموع نسيان عذر و نكرده, ياد بغداد
و بÇود حÇنبلي خÇطيب زيرا است/ بوده مذهبي اختالف بهسبب اين كه گفت بايد نكند?
دشÇمني ابÇونعيم بÇا اصÇفهان) در مÇنده ابÇن پÇيروان Hخصوص) حنبليان كه ديد خواهيم

ميورزيدند/
فراوان تجليل طرفدارانش االوليا¾ حلي¹ يعني ابونعيم تأليف معروفترين مورد در
زمÇان در كÇه آوردهانÇد نيز و كتابهاست>/ بهترين از <آن گويد: خلكان ابن  كردهاند/

/21.ê سبكي, الشافعيه, طبقات Çë

<ابونعيم گويد: النجار ابن شد5/ معامله دينار چهارصد به بردند نيشابور به را كتابش ابونعيم
خواب در ابونعيم مرگ از پس كه است آورده نيز و بود>/ دين اعالم از و ثين المحد تاج

/ë2 ص بغداد, تاريخ ذيل من المستفاد Çì

خلكان ابن كند6/ دعا ابونعيم قبر كنار در شود مستجاب دعايش بخواهد هركس كه ديدند
افاضل و كرده علم اخذ افاضل از كه است حفاظ ا كابر ثانو محد ازمشاهير <ابونعيم  گويد:

/7ë ,91 ص ,1 ج االعيان, وفيات Ç7

بدهند/ بدوعنوان<ثقه> كه ازآناست ابونعيمباالتر گويد: ابنتيميه اخذعلمكردهاند>7/ او از
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ابونعيم بر انتقاد

جزو ابونعيم گويد: بغدادي خطيب گرفتهاند/ نيز نكاتي ابونعيم بر البته ميان اين در
ابÇونعيم گويد: ابنالجوزي است/ كرده روايت و نكرده سماع را عاصم بن د محم حديث
سماع د خال بن ابوبكر از تمامي به را حارث مسند چنانكه ميكرد, خلط مجاز با را مسموع

/100 ص ,8 ج المنتظم, Ç1

مسÇند از بÇخشي ابÇونعيم كÇه داده توضيخ ابنالنجار ميكرد1/ روايت را آن و بود نكرده
اجازه طريق از هم را باقي شايد و بود نموده ص مشخ نسخهاي در و كرده سماع را حارث

است/ كرده روايت
كه ميكرد قيد Hغالب اما درميآميخت/ مجاز با را مسموع گاهي <ابونعيم گويد: ذهبي
ان له يجوز المجاز <ان كه آوردهاند ابونعيم خود از سماع>/ نه ميكند نقل كتابت از را مطلبي

/203.1 دمشقي, شهبه ابن الشافعيه طبقات ; ê7ê ص ,2 ج اسنوي, الشافعيه طبقات Ç2

روايت بÇا را سÇماع كه بود رسم (اندلس) اسالمي غرب در ه البت المعروف>2/ هو كما يجيز

/201.1 الميزان, لسان Ç3

در شعراني ميشمردند3/ تدليس را اين شرق در اما نميگذاشتند فرق كتاب روي از مجاز
اسÇتعمال در قÇدر ايÇن <ا گر است: گفته و كرده دفاع ابونعيم الشافعي¹الكبرياز طبقات
از بسياري ندانيم روا اجازه در را برنا////> Öخا> كلمهي كاربرد و باشيم سختگير مصطلحات

/2êê ص Çê

به اشاره از پس تيميه ابن است/ نموده دفاع ابونعيم از داد>4/ خواهيم دست از را احاديث
عادت به <وي گويد: ابونعيم, آثار در تيميه) ابن نظر به ه البت) مجعول يا ضعيف احاديث
بخشي فقط و شود/ دانسته تا ميكرد نقل شده, وارد باب يك در را آنچه همهي ثان محد

/1ë ص ,ê ج النبويه, السن¹ منهاج Çë

كتاب ابونعيم, خود كه دانست بايد است>5/ احتجاج قابل و استناد محل منقوالت, آن از
دربÇارهي ايÇنكه اال است, مÇينهاده تÇميز روايتهÇا, و راويÇان, ميان و نوشته الضعفا,

عÇليرضا فÇارسي تÇرجÇمهي و 18ë ص علي, ين خيرالد چاپ ,1ìë ص دمشقي, منير چاپ عربي متن Çì
/137 ص ,13ì8 نشر مركز قرا گزلو, ذ كاوتي

درتلبيسابليس6 ابنالجوزي كه است نكتهاي اين و ميباشد, آسانگير صوفيانه روايات
و سÇراج ابÇونصر و سÇلمي حÇمن وعبدالرÇاب امÇثال از <پس گويد: است, گرفته ابونعيم بر
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زشتو سخنان ف تصو تعريف در نوشتو االوليا¾را حلي¹ و آمد ابونعيم مكي, ابوطالب
و بشمارد ه صوفي از را صحابه بزرگان و راشدين خلفاي اينكه از نكرد شرم و آورد نÖكر Ôم
سÇفيان و بصري حسن و قاضي شريح همچنين نمايد/ روايت ايشان از عجيبي چيزهاي
است روشÇي ف صوÇت آنكÇه حÇال شÇمرد, صÇوفيان جÇملهي از را حنبل احمد و ثوري
گويد: ديگر جاي در و دارد>/ چيزها آن بر فزون و است, زهد از غير و معلوم و ص مشخ
تÇرنم و بÇود خوابÇيده پشت بر خانه در روزي مالك بن برا¾ كه آورده روايتي <ابونعيم

/179 ص فارسي, ترجمه ;2ì8 ص علي, ين خيرالد ;239 ص دمشقي, منير عربي متن Ç1

شوشتري دتقي محم شيخ نمايد>1/ غنا تجويز ميخواهد خنك استدالل اين با و ميكرد,

/ê9ê.1 Ç2

طÇرفين و داشÇته صÇوفيمنشانه تسÇاهل كÇه ميگيرد ايراد ابونعيم بر درقاموسالرجال2
صوفيان ابونعيم كه داشت ه توج بايد هم را اين ه البت است/ پنداشته بهشتي را ن صفي جنگ

/1119 ص , 8 ج اسالم, و ايران دانشنامه Ç3

است3/ نبرده نام ج حال از حتي و نكرده وارد خود كتاب در را حلولي و اباحهمسلك

ابونعيم عقايد و مذهب

سÇلف عÇقيدهي تابع را وي مصادر بعضي اصول در و بوده شافعي فروع در ابونعيم
كÇتابالعÇلو در ذهÇبي تعالي/ خداي براي شايسته صفات همهي اثبات يعني دانستهاند/

/17ì ص Çê

كتاب پيرو كه است سلف طريقهي ما <طريقهي است: آورده ابونعيم قول از العليالغفار4
همواره قديمش صفات با خدا اينكه به اعتقاد جمله آن از بودند, امت اجماع و سنت و
خود)/ (اليق بصري به است بصير خود)/ اليق) علمي به است عالم بود/ خواهد و بوده
از را چÇيزها همه خود)/ (اليق كالمي به است متكلم خود)/ (اليق سمعي به است سميع
غÇيرمخلوق كÇالم مÇنزله كÇتابهاي سÇاير هÇمچنين خداست كالم قرآن آفريده/ نيستي
ظ لفÇت و شÇده شÇنيده و شده حفظ و شد تالوت و شده خوانده شكل وقرآندر خداست
و واقفه او/ كالم ترجمهي نه و او كالم تقليد نه حقيقي" اطالق در خداست " كالم شدهاش
جهنمي و است محسوب كافر بداند مخلوق را كالم بهنحوي كه هركس و جهميه از لفظيه
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و چÇوني وصÇف بدون را آن بر خدا "استواي" و "عرش" دربارهي مسلم احاديث است/
حÇلول مخلوق در خدا ميدانند/ خدا از را خلق و خلق از را خدا و دارند, قبول چگونگي
در النعيم ابن است>/ مستوي خود عرش بر خود آسمان در بلكه درنياميخته بدان و نكرده

/192 ص Ç1

چنين را ابونعيم عقيدهي الجهميه1 المعطله عليغزو  كتاباجتماعالجيوشاالسالميه
ب تعج و سخط رضا, و كالم صفات داراي و خبير عليم, بصير, سميع, را خدا كه ميكند نقل
ÇÇ بخواهد كه آنطور ÇÇ شب هر و ميكند جلوه بندگانش بر خندان قيامت, روز كه دانسته
دعا كنندهاي <آيا ميگويد: فجر طلوع تا و ميآيد فرود نزديك) (آسمان دنيا آسمان بر
توبه كÇاري آيا و بيامرزم? را او كه هست استغفاركنندهاي آيا و كنم? اجابتش كه هست
بدون نزديك) (آسمان دنيا آسمان به پروردگار نزول اين بپذيرم?> را توبهاش كه هست
مÇعقول <االسÇتوا عÇرش: بÇر استواي است همچنين است/ تأويلي و تشبيه و كيفيت هيچ
سÇلفي اعÇتقاد دربÇارهي را ذهبي منقولهي مطالب عين سپس النعيم ابن < Õمجهول والكيف
كرده تكرار زمين, در نه و است آسمان در او اينكه و مخلوقاتش, از خدا جدايي و ابونعيم
در ابÇنالجÇوزي درحÇاليكه است/ سلفيان عقيدهي همه اين كه ميشود مالحظه و است

/100.8 Ç2
/1êë.12 Ç3

بÇلكه شمردهانÇد; اشعريان به متمايل را ابونعيم والنهاي3¹ البداي¹ در كثير ابن و المنتظم2

/2êì ص االشعري, الحسن ابي االمام الي نسب ما في المفتري كذب تبيين Çê

در الصÇباغ لطÇفي د حمÇم و است4/ بÇرده نام اشعري اصحاب جز¾ را ابونعيم ابنعسا كر,

/1ë ص Çë

افراطي, (نوآور, متطرف اشعري يك را او الحلي5¹ كتاب و عنوانابونعيم تحت  كتابش
ابÇونعيم بÇه اشعريگري انتساب گفت: ميتوان نظريات اين نقد در است/ ناميده متفنن)
كÇه كسÇاني يÇا مÇنده) ابÇن (طÇرفداران دشÇمنانش/ سÇوي از است بÇوده تÇهمتي GاهرÇظ
ابونعيم طرفدار شافعيان و منده ابن طرفدار حنبليان يعني گروه دو اختالف ميخواستهاند

/209 ص ,12 ج Çì

است آورده درالفتاوي6 تيميه ابن آنچنانكه منده, ابن و ابونعيم اختالف كنند تشديد را
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منده ابن آنكه حال ميشمرد مخلوق بهقرآنرا ظ تلف ابونعيم لفظقرآنبود/ مسألهي سر بر
و نوشت را عليالحروفيهالحلوليه كتابالرد ابونعيم ميدانست/ غيرمخلوق هم را همان
مÇنده, ابÇن كÇه كشيد بدانجا اختالف اين كار و نوشت را اللفظيه علي كتابالرد منده ابن
قلمتراش با علم مجالس در را ابونعيم ياران و كرد بيرون خود مجلس از را ابونعيم اصحاب
كÇه عÇقيدتي مسألهي چÇند بÇهخاطر مÇنده ابÇن و <ابونعيم گويد: ذهبي ميكردند! تهديد
بÇين برخوردها اينگونه و كردهاند زباندرازي يكديگر به نسبت بود خالف ميانشان
صادق عقايدش به نسبت ديني عالم دو اين از هريك استو معهود رقيب عقايد صاحبان
را مÇوضوعه روايÇات هÇردوشان اينكه اال نيست/ متهم احاديث نقل در كذب به و بوده

/ê-23 ص ,17 ج النبال¾, اعالم سير ; 111.1 االعتدال, ميزان Ç1

جايي به گروه دو نفرت حال هر به ميكنند>1/ نقل است, مجعول دهند تذكر آنكه بدون
ممنوع جامع مسجد در حضور از حتي شود, مخفي شد مجبور و مطرود ابونعيم, كه رسيد
مÇحمود مأمÇوران بÇر اصفهان مردم شورش از پس زيرا شد تمام او نفع به اين و  گرديد
روز يك در اهالي نصف قتلعام محمودو لشكر دست به اصفهان د مجد تسخير غزنويو
و برد بدر جان قتلعام از نداشت حضور مسجد در كه ابونعيم ه / ق) ê20 سال (به جمعه
بود, او نفرين اثر بر <قتلعام گفتهاند: و داشتهاند محسوب او كرامات از را اين و ماند زنده

/293 ص ,1 ج نهاني, االوليا¾ كرامات جامع Ç2

شد>2/ خراب ابونعيم مخالفان سر بر مسجد گفتهاند حتي و

تشيع و ابونعيم

بÇعضي الجÇناتو درروضÇات (خوانسÇاري پنداشتهاند شيعه را ابونعيم نيز بعضي
<نÇوشتههايي گويد: اينكه اال ميداند سني را او Hصريح شهرآشوب ابن او)/ از بهپيروي

/2ë ص العلما¾, معالم Ç3

دارد>3/ امÇيرالمÆÇمنين(ع) حÇق در نÇازله آيÇات دربÇارهي كتابي و بيت اهل منقبت در
حÇلي¹االوليÇا¾ در و بÇوده, شÇيعه ابÇونعيم كÇه آورده خاتونآبادي از نقل به خوانساري
اخÇبار شيعه علماي و نيامده, كتب ساير در كه آورده بهاميرالمÆمنين(ع) راجع احاديثي



43 اصفهاني ابونعيم

/273.1 الجنات, روضات Ç1

كه داشت ه توج بايد ه البت ميكنند1/ استخراج ابونعيم كتاب از را علي(ع) فضايل در سنيان
روايات اينگونه بيشتر و شد, نقل صحابه ديگر فضايل در هم احاديثي حلي¹االوليا¾ در
شده نقل مجلسي دتقي محم پسر مجلسي دباقر محم از دررياضالعلما¾ است/ بحث محل
صاحب مينموده/ ه تقي و بوده شيعيان از اما است سني ثي محد بهظاهر گرچه ابونعيم  كه

/27ê.1 الجنات, روضات Ç2

االمام¹ نام به كتابي ابونعيم الحال>2/ بحقيق¹ اعلم <واهللا است: افزوده مطلب بهدنبال رياض

در نيز و ميتازد انصار و مهاجر بر طعنشان علت به ه امامي بر كه نوشته والردعليالرافضه
علي با كه را زبير و طلحه Âمث (يعني ميدارد م مقد را مبشره عشرة  كتابمعرف¹الصحابه
نظر از نيز (عج) مهدي احاديث دربارهي ابونعيم كتاب ميداند)/ بهشتي Hيقين جنگيدند

بعد/ به 21 ص ,7 ج دانشوران, نامهي ; 2ë7 ص ,3 ج اربلي, الغمه, كشف رك: Ç3

دارد3/ يت اهم شيعه
آورده علي دربارهي كه رواياتي به ا گر گويد: و است ابونعيم ع تشي منكر تيميه ابن

/ë3.ê النبويه, السن¹ منهاج Çê

ميكند4/ متزلزل را رافضه اركان كه آورده خليفه سه دربارهي هم رواياتي ميكنند, استناد
كÇرده نÇقل روايت خÇليفه چÇهار مجموع از بيش االخبار كعب از ابونعيم كه دانست بايد

/ì-72ë ص پيشگفته, عدي, رهور عبدالكريم Çë

و حÇفظ از بÇعد به هشتادسالگي از را ابونعيمحليه كه داشت ياد به بايد هم را اين است5/

/ìë ص ,1 ج شعراني, طبقات Çì

است6/ نوشته كتبي سند به مراجعه بدون
نصب ابونعيم گور بر بودن شيعي بر مشعر كتيبهاي با گوري سنگ صفوي عصر در
ابونعيم احفاد از كه ÇÇ مجلسي به توهين و خصومت محض سبزواري ميرلوحي اما  كردند

/27ë.1 الجنات, روضات Ç7

درقÇاموس نÇيز شÇوشتري دتقي حمÇم شيخ كردند7/ ويران را گور آن داد دستور ÇÇ است
را] ابوبكر [يعني اولي واليت, مراتب <در گويد: و است ابونعيم بودن شيعي الرجالمنكر

/ê9ê ص ,1 ج Ç 8
/7 ص ,3 ج Ç9

و نقل از پس دراعيانالشيعه9 امين محسن د سي كه است آن مطلب حق دانسته>8/ اولي را
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ايÇنكه نÇهايت كÇرد, او ع تشي بر جزم <نميتوان گويد: ابونعيم, ع تشي دربارهي اقوال نقد
نيست>/ ناصبي

ابونعيم دربارة نهايي داوري

ايÇنكه يكÇي است/ جÇهت چند از ايران و اسالم فرهنگ تاريخ در ابونعيم اهميت
زهد براي اتكايي قابل و مقبول Hنسبت مباني ف تصو ث محد و خ مور بزرگترين بهعنوان
بÇراي را زمÇينه و يÇافته صÇالح سلف اعمال و اقوال و رسولاهللا(ص) سنت در ف تصو و
با اينكه دوم است/ كرده آماده الي) غز د محم (بهدست ف تصو به قطعي بخشيدن رسميت
از كه اصفهان در هم آن سنت اهل طرق از الم عليهالس علي فضاÄل در بسيار احاديث نقل
را ه بنيامي تبليغات آثار و كرده كم را سني و شيعه ميان تنافر بود, شيعي ضد ب تعص مرا كز

Ç 89 صص ,13ìê و 13ì2 اميركبير, قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا ترجمه متز, آدام چهارم, قرن در اسالمي تمدن Ç1
/ë7ë

بهشمار ايران در شيعي ذهنيت تمهيد عوامل از و است زدوده بود1 باقي چهارم قرن تا  كه
سودمند تأثير حلي¹االوليا¾ نويسندة گرم نفس و صميميت و صداقت اينكه سوم ميآيد/
كÇتاب ايÇن دربÇارة كÇه بهطوري ميگذارد باقي خواننده در اخالقي جهت از پايداري و

/21.ê الشافعيه, طبقات Ç2

نميشود2/ وارد شيطان باشد حلي¹االوليا¾ كه خانهاي در  گفتهاند



1ê07ق)/ (مدينه ناصرالفقيهي بن محمد بن علي تعليق و تحقيق االصبهاني, ابونعيم حافظ #

الرافض#¹ علي والرد االمام¹ كتاب 

شÇيعه بÇعضي را ق) ê30 (متوفي ف متصو خ مور و ث محد اصفهاني, ابونعيم حافظ
بهعلت شده, اظهار كتب بعضي در بعد به مجلسي زمان از كه نظريه اين البته و انگاشتهاند
مورد ديرباز از مقبرهاش و بوده مجلسي اجداد از ابونعيم حافظ المشهور علي كه است آن
بر ابونعيم بودن شيعي بر مÔشعر كتيبهاي مجلسي زمان در است/ بوده اصفهان اهل احترام
بÇه توهين و خصومت محض سبزواري ميرلوحي كه اين عجيب و كردند نصب  گورش

/27ë ص ,1 ج الجنات, روضات Ç1

كردند1/ ويران را گور آن داد دستور مجلسي,
مÇيگويد كه اين اال ميداند سني را ابونعيم Hصريح آشوب شهر ابن شيعه قدماي از

/2ë ص العلما¾, معالم Ç2

دارد/2 اميرالمÆمنين حق در نازله آيات دربارهي كتابي و بيت اهل منقبت در نوشتههايي
حضرت فضيلت در احاديثي و بود شيعه ابونعيم كه كردهاند نقل خاتونآبادي از همچنين
فÇضايل در را سنيان اخبار شيعه, علماي و است/ نيامده كتب ساير در كه آورده علي(ع)

/273 ص ,1 ج الجنات, روضات Ç3

ميكنند3/ استخراج ابونعيم االوليا¾ كتابحلي¹ از علي(ع)
چنانكه كرده, نقل صحابه ديگر فضايل در هم احاديثي ابونعيم كه دانست بايد البته

عثمان/ حاج راضي محمد دكتر كوشش به ق 1ê08 . 1988 مدينه, چاپ Çê

را زبير و طلحه ÇÇ المثل في ÇÇ يعني ميستايد/ را مبشره عشرهي الصحابه4 كتابمعرف¹ در
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(عج) مهدي دربارهي نيز احاديثي ابونعيم البته ميداند! بهشتي جنگيدند, (ع) علي با  كه

بعد/ به 21 ص ,7 ج دانشوران, نامهي Ç1

صÇاحب شÇوشتري تÇقي د حمÇم شÇيخ مه الÇع دارد1/ اهÇميت شÇيعه ديدگاه از كه آورده
را اولي واليت, مÇراتب در او مÇيگويد: و است ابونعيم بودن شيعي منكر قاموسالرجال

/ê9ê ص ,1 ج Ç2

الشيع¹ دراعيان امين محسن د سي كه است قبيل همين از و دانسته2 اولي را] ابوبكر [يعني

/7 ص ,3 ج Ç3

نيست3/ ناصبي كه اين نهايت كرد; او ع تشي بر جزم نميتوان كه آورده,
تÇمام را بÇحث ايÇن بÇاره يك به ابونعيم از الرافض¹ علي والرد االمام¹ كتاب انتشار
مخالف خليفه) سه انيت حق ردكنندگان (يعني "رافض¹" با او كه ميدارد ص مشخ و ميكند
نقل (ع) علي و (ص) پيغمبر از "شيخين" بهويژه خليفه, سه ستايش در رواياتي و است
بودو ابوبكر پيغمبر, از بعد مردم بهترين ميآورد: (ع) علي قول از كه آن جمله از ميكند/

/283 ص Çê

كه ميآورد علي(ع) قول از نيز و ميبردم4/ نام هم را سومي ميخواستم, ا گر و عمر, سپس

/29ì ص Çë

كه آن حال ميشدم5/ او رأي پيروي از ناچار من گاه و ميكرد مشورت من با بارها عمر
از ابونعيم همچنين /" Ôعمر لهلك علي ال "لو ميگفت: بارها كه ميكنند نقل عمر قول از شيعه
بكر ابي بن عبدالرحمن لي ادعوا مات الذي مرضه في اهللا رسول <قال است: كرده روايت عايشه

/2ê9 ص Çì

و شيعه كه ابيبكر>6/ في المÆمنون يختلف ان معاذاهللا دعه, قال: ثم بعدي/ يختلف ال كتابا ا كتب
وصيت شد مانع ديگري شخص گويند و آوردهاند ديگر طور را قضيه سنت اهل از بعضي
روايت عÇمر از ابÇونعيم نÇيز و شود/ نوشته ÇÇ نبوده ابوبكر دربارهي Hممسل كه ÇÇ پيغمبر
[يÇعني مÇواضÇع ديگÇر و احÇد اهل سپس است, بدر اهل ميان امر <اين گفت: كه ميكند
از كه است آن نظير اين و ندارند>/ ي حق آن در مكه تسليمشدگان و طÔلقا و اسالم] مجاهدان

قريش"/ في "االمام¹ آوردهاند: ابوبكر قول
تÇوجيه شوريدند, او ضد بر و گرفتند عثمان بر مسلمين كه هم را ايرادهايي ابونعيم



47 الرافض¹ علي والرد االمام¹ كتاب 

خÇدا كÇه بÇود "فÇلته"اي سقيفه, گفت: كه ميآورند عمر از كه را روايت آن نيز و نموده,
در بÇود انÇصار شÇركت "فÇلته", كÇه ميكند معني چنين نگهداشت, آن شر از را مسلمانان

/2ë8 ص Ç1

نگÇذاشت, شÇورا بÇه را عÇمر بيعت ابوبكر, چرا بپرسند ا گر گويد: نيز و سقيفه1 جلسهي
مشتبه امر كه است جايي در شورا و است ن متعي عمر كه بوده واضح مورد آن در  گوييم

/277 ص Ç2

پÇا ك بÇدينگونه شÇده, وارد اصحاب از بعضي قدح در پيغمبر از كه هم احاديثي باشد2/
فاجعلها غضب/// في ¹لعن لعنته او ¹سب سببته امتي من رجل <ايما فرمود: پيغمبر(ص) كه ميكند

/3ê2 ص Ç ê و 3

بÇود] مÇنافقشناس [ كÇه حذيفه افشا گريهاي با سلمان ميگويد و القيامه>3/ يوم صال¸ له
و رجال حبَّ Âرج تورث حتي حذيف¹? تنتهي <أما ميكرد: مخالفت صحابه از بعضي دربارهي

/4< ¹فرق و Hاختالف توقع حتي و رجال بغض Áرجا
نÇيز شيعه عقالي و داشتهاند ديرباز از سنت اهل عقالي كه است نظري كل در اين
كه است افراطي شيعهي ضد يك كتاب ق محق اما كردهاند حفظ همواره را اسالمي وحدت
التقاط جا آن و جا اين از است, شيعه ضد بر حمله و تهمت چه هر ل, مفص مهاي مقد در
كÇرده تكرار را شيعه بر تاريخي بهتانهاي حتي آميخته, هم به را دروغ و راست و  كرده
مÇغول تÇا بÇود كرده ص مرخ را ارتش عباسي) مستعصم شيعي (وزير العلقمي ابن است:
داسÇتان گÇويد نÇيز و بود/ شيعه تحريك به هم امويان عليه عباسيان قيام بگيرد/ را بغداد
قÇوي آدم را او رقÇبا چÇون و كÇرد درست نÇميري نÇصير بÇن د محم را غايب امام بابيت
هÇم نÇصير بن د محم و گذاشتند, او جاي به را سعيد بن عثمان و زدند كنارش ميدانستند

ساخت/ بر را نصيريه مذهب
كل هوولي و منه انا و مني عليا نا> كه فريقين عليه فق مت و مشهور روايت مهنويس, مقد
سر بر و بود گماشته هاي سري بر را علي(ع) پيغمبر(ص), كه ميكند معني چنين را مÆمن>
حÇديث كÇلمه پÇيغمبر(ص) و شÇد پيدا علي(ع) و افراد آن ميان سليقه اختالف غنيمتي

/219 ص حاشيه, Çë

روشÇن بÇدينگونه افزودهاند5/ آن بر هم را بعدي" Öن م" فقرهي شيعيان و فرمود, را مذكور
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داشÇته مÇذهبي چÇه كه اين ا ام نبوده, شيعي شده, تلقي ع متشي هم ا گر ابونعيم كه ميشود
بÇه و قدما از بعضي البته است/ شافعي Öفروع در و اشعري اصول در المشهور علي است?
حÇتي و انگÇاشته حÇديث اهÇل پيرو و فيل س را ابونعيم معاصران, از بعضي آنان, پيروي
منده ابن با بود, حنبلي ابونعيم ا گر كه است اين سÆال اما پنداشتهاند/ حنبلي را او مذهب
مÇيداد? قÇرار بÇياعÇتنايي مÇورد را او چÇرا بغدادي خطيب و كرد? پيدا اصطكا ك چرا
بدانيم پيغمبر) خاندان دوستدار (يعني ع متشي شافعي يك را ابونعيم كه است آن درستتر
است/ داشÇته اصÇفهان سÇنيگراي شÇهر در تÇعديلكنندهاي نقش خود زمان در البته  كه
مÆثر شيعيانه ذهنيت تمهيد در االوليا¾ حلي¹ او منشانه صوفي كتاب و ابونعيم بدينگونه

نيست/ بيوجه او از صفوي عصر شيعي علماي ستايش و است بوده
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بلكه و تأييدكنندگان نخستين از كه خديجه(ع) پسرعموي نوفل بن ورق¹ دربارهي
مÇن يÇا نيست مستقلي كتاب است, بوده د(ص) محم حضرت ت نبو تأييدكننده نخستين
نيز و مذهبي و ادبي و تاريخي متون در است پرا كندهاي اطالعات هست آنچه نديدهام/
را مÇفرد تأليÇف ايÇن وقÇتي لذا نÇوشتهانÇد/ دايÇر¸المÇعارفها در مستشرقان كه مقاالتي
اين به مربوط مطالب ا كثر حداقل, زيرا آمد/ جالب نظرم به ديدم نوفل بن ورق¹ دربارهي

است/ كرده جمع جا يك را مجهول حال عين در و بزرگ شخصيت
بÇرخÇي و مسÇتشرقان بÇه دادن پاسخ ب, متعص مسلمان يك عنوان به مÆلف هدف
مربي و الهامدهنده بهنحوي را او كرده, ر تصو نصراني را ورق¹ كه است غربزده عربهاي
است (1882 Ç 1937) بلژيكي المنس مستشرقان از او حملهي هدف انگاشتهاند/ پيغمبر
تÇحت محيط يك اسالم ظهور اوان در را مكه كه لبنان, معاصر نويسندگان از يكي نيز و
نÇظر مÇيكند/ مÇعرفي Çه مك نصرانيت رÅساي از را ورقه و ميداند مسيحيت شديد تأثير

است/ نموده منابع استقصاي توان حد در و است پيغمبر ساحت از دفاع مÆلف
ا گر كه است اين بر جانب اين شخص عقيدهي برسيم, كتاب مطالب به كه آن از پيش
قÇبول را غÇيررسمي انÇجيلهاي كه غيررسمي مذاهب پيروان از بوده, نصراني ورقه هم
و عÇيسي(ع) تÇولد مÇورد در انÇجيلها ايÇن روايت ÂثÇم كه چنان است/ بوده داشتهاند,
رسÇمي انÇجيلهاي چÇه آن از است بÇوده نزديكتر بهقرآن او شدن مصلوب همچنين

ميگويند/
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و بÇوده تÇوحيد خÇانهي آغÇاز از Çه مك كÇه گذارده بحث اين بر را خود بناي مÆلف
عمرو و ميآوردهاند جاي به خداي عبادت آن در ابراهيمي سنت طبق اسماعيل فرزندان
فÇرزندان رÇÄيس كÇالب بÇن قÇصي و كÇرده رايÇج مكه در را بت عبادت خزاعي لحي بن
قريش مشورت كانون كه نهد بنياد را دارالندو¸ و براند مكه از را خزاعه توانست اسماعيل
و آمÇوختند هÇم كÇتابت و خÇط منظور اين براي و يافتند نيز تجاري سيادت قريش بود/
منقوالت با توانستند البته و شد گشوده آنان بر ديگر فرهنگهاي با تماس راه بدينگونه

/18 Ç 22 ص Ç1

و خرافات با شده آشنا عربهاي ميگويد مÆلف شوند1/ آشنا هم اديان شده) (تحريف
بÇود, رسÇيده آنÇان بÇه ابراهÇيم حنيف ملت از چه آن با را اينها وقتي كتاب اهل عقايد
حنفا¾ اينان و يافتند تنبه بود آنان فطري كه خالص توحيد به آنان از بعضي كردند, مقايسه
را اخالقي و روحي انحطاط و شرك و داده تشخيص را قريش مجتمع فساد آنان هستند/

/2ê ص Ç2

هجرت از پيش سال 23 حدود كه ايادي ساعده بن قس جمله از دادند2/ قرار انكار مورد

/2ë ص Ç3

كÇلمهي ايÇن وحÇده>3 ام¹ اهللا يبعثه اين الرجو اني HسÔق اهللا <رحم فرمود: پيغمبر و درگذشت
بÇا وگرنه نبود نصراني ÇÇ بعض ر تصو و عا اد برخالف ÇÇ قس كه است آن بر دليل پيغمبر
از قس بÇودن نصراني بر كه اين و وحده"/ "ام¹ عنوان به نه ميشود مبعوث نصاري همان

نيست/ صحيح مÆلف نظر به كردهاند, استدالل كشيش) ب معر) قس  كلمه
يافت, نصرانيت به تمايل نخست كه است انس ابي بن صرم¹ ابوقيس حنفا¾ از ديگر
را ابراهيم <پروردگار گفت: و برگزيد مسجدي خود براي و شد منزوي و منصرف Gبعد اما

/2ì ص Çì و ë و ê

گرويد4/ حضرت آن به پيغمبر دعوت ظهور از بعد و ميپرستم>
و است خÇردمندان و خÇطيبان از كÇه است عدوانÇي ظرب بن عامر حنفا¾ از ديگر

دادهاند5/ نسبت بدو معاد و مبدأ مورد در  كلماتي
با رابطهاي Gظاهر و بودند, مختلف مكانهاي از و عربي مختلف قبايل از حنفا¾ اين
نميكرد, عقيدهاي اظهار يك هيچ و نداشتند6 خبر يكديگر از بعضي حتي نداشتند, هم
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/27 ص Ç1

نمود1/ سرزنش كردارشان و پندار عيب بر را خود قوم كه نفيل عمروبن بن زيد جز
بÇد را بتپÇرستي و خÇون و مÇيته خوردن و بتان براي كردن قرباني و شرك حنفا¾
هÇمچنين مÇيدانسÇتند/ ابراهÇيم پيرو بلكه نصاري, و يهود از فراتر را خود و ميدانستند

/28 ص Ç2

ميشمردند2/ زشت را غارتگري و دختران كردن گور به زنده و شرابخواري
اوالد ايÇنان مÆÇلف نظر به زيرا نيست; عجيب بودند, قريش از حنفا¾ بيشتر كه اين

/ìê آيه حج سوره Ç3

و ابÇراهÇيم>3 ابÇيكم <مÇل¹ به ميكند تعبير اسالم از هم كهقرآن است اين بودند/ اسماعيل

/2ìì.ëاحمد مسند از نقل به ,31 ص Çê

السمحه>4/ <الحنيفي¹ به است فرموده تعبير اسالم از پيغمبر(ص)
نسÇبت كÇه بÇودند باقي اسماعيل دين بر عدنان بن معد اوالد از بعضي كه آوردهاند
كÇه پÇيغمبر جد هاشم, بن عبدالمطلب است جمله آن از است/ جماعت همين از پيغمبر
مÇيداد/ بÇيمشان آخÇرت از بÇهنحوي و فÇرامÇيخوانÇد سÇتمگري ترك به را خود اوالد

/32 ص Çë
/33 ص Çì

دليل داشت6/ نوراني چهرهاي و بود5 الدعوه مستجاب كه آوردهاند عبدالمطلب دربارهي
دويست مورد در فقط ابرهه با كه است همين نبوده, نصراني عبدالمطلب كه اين بر محكم
ا گر /<Hللبيترب ان االبلو انيانارب> كه: است مشهور عبارت آن ميگويدو سخن خود شتر
خÇيال ابÇرهه رود/ اشÇارت موضوع بدين ابرهه با گفتگوي در كه داشت جا بود نصراني
ساخته صنعا¾ در كه "قÔلَّيس" عبادتگاه سوي به را عرب حج و سازد ويران را كعبه داشت

/3ê ص Ç7

نمايد7/ ه متوج بود
ازدواج از مÇنع نÇذر, بÇه وفاي دادهاند: نسبت عبدالمطلب به كه سنتهايي جمله از
منع و زنا و خمر تحريم دختران, كردن گور به زنده از جلوگيري دزد, دست بريدن محارم,

/3ì ص Ç8

است8/ كعبه خانهي دور به لÔخت طواف از
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گزارندهي و ترسندگان پناهدهندهي كه است عبدمناف بن هاشم حنفا¾ جملهي از نيز

/39 ص Ç1

دادهاند; نسبت بدو پندآميزي سخنان و بود1 راهماندگان به هزينه تأمينكنندهي و حقوق
دو كه بود همو و كنند پذيرايي و ا كرام را حاجيان ميكرد توصيه قريش به كه بود همو و
عمده نقش قريش تجارت در كه كرد ر مقر قريش براي را زمستاني و تابستاني مسافرت

داشت/

تقواي به را قريش و بود بتان دشمن گويند كه قصي بن عبدمناف است حنفا¾ از نيز و

/ê1 ص Ç2

مينمود2/ سفارش صلهرحم و الهي
قÇباد (زمÇان) دعوت طبق قريش شد مانع كه بود كساني از عبدمناف, كه آوردهاند

/327.1 اردن, چاپ اندلسي, سعيد ابن العرب, جاهلي¹ تاريخ في نشو¸الطرب از نقل به ,ê1 ص Ç3

بگروند3/ زندقه به ساساني
(روز العروبه يوم در را مردم او بود, كعبه بنا كنندهي تجديد نيز خود كالب بن قصي
و مÇينمود نÇهي بتپÇرستي از و مÇيكرد دعÇوت م ر ح تعظيم به و ميآورد گرد جمعه)

/ê2 ص Çê

كرد4/ خواهد ظهور م ر ح در پيغمبري ميگفت
مثل كارهايي و حرفها او به كه پيغمبر(ص) هفتم جد لوي بن كعب است همچنين
هÇمه مÇادر سوي از چه و پدر سوي از چه پيغمبر اجداد بدينگونه دادهاند/ نسبت قصي

/ê3 ص Çë

بودهاند5/ د موح
اسÇماعيل و ابراهÇيم دعاي نتيجهي عرب, بين را اسالم و حنيفيت آيين بقاي قرآن

/128 بقره, Çì

يافته ق تحق را دعا آن و لك>6 مسلمه ام¹ ذريتنا من و لك مسلمين واجعلنا <ربنا ميشمارد:

/28 زخرف, Ç7

عقبه>7/ في باقيه كلم¹ جعلها <و ميداند:
بن زيد است, مشترك پيغمبر(ص) با لوي) بن ( كعب هفتم جد در كه حنفا¾ از ديگر
"ام¹ قيامت روز زيد فرمود: سعيد پسرش به خطاب پيغمبر(ص) كه است نفيل بن و عمر
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/êë ص Ç2 و 1

ابÇراز بتان از كه است منسوب نفيل بن عمرو بن زيد به شعري ميشود1/ محشور وحده"
Hأرب> است: نÇموده يÇاد واحÇد پروردگار برابر در پروردگار هزار از طنز به و كرده تبري

/39 يوسف, Ç3

القهار>/3 اهللالواحد ام خير متفرقون ارباب <أ است: شريفه آيه يادآور كه 2<? رب الف ام Gواحد
همچنين با و آمدند گرد كه است قريشي تن چهار جملهي از نفيل بن عمرو بن زيد
شدهاند, منحرف ابراهيم پدرشان دين از و نيستند ارزشمندي آيين بر ما <قوم گفتند: راز
براي حق بر ديني بياييد چيست? ميكنند, طواف آن گرد كه بيزيان و بيسود سنگ اين

/êì ص Çê

بجوييد4>/ خود
عبيداهللا از عبارتند تن چهار از ديگر تن دو بود, نوفل بن ورق¹ سخن اين  گويندهي

/ê8 ص Çë

حويرث5/ بن عثمان و جحش بن
هÇمراه و شÇد مسلمان تا بود حيرت و ترديد در جحش بن عبيداهللا تن چهار اين از
مسÇيحيت ديÇن به جا همان در و گرديد مسيحي جا آن رفت/ حبشه به مهاجر مسلمانان
پيغمبر(ص) براي را او Hوكالت نجاشي [و ماند مسلمان ابوسفيان دختر حبيبه ام زنش مرد/

گذاشت]/ ه صح ازدواج اين بر نيز ابوسفيان و كرد عقد

/7ì ص نوفل, بن ورق¹ پسرعموي Çì

ا گر كه بست عهد روم حكومت با و شد مسيحي و رفت شام به حويرث6 بن عثمان
وادار مسيحيت پذيرفتن به را قريش كند حمايت و برگمارد قريش فرمانروايي به را وي
پسرعموي مطلب بن اسود Hمخصوص و نرفتند توطÃه اين زيربار قريش اما كرد/ خواهد
همانجا و برگشت شام به مأيوسانه و داشت اصرار وي با مخالفت در الحويرث بن عثمان

/2ê3.2 والنهاي¹ البداي¹ از نقل به ,ë0 ص Ç7

درگذشت7/ پيغمبر(ص) بعثت از پيش سال سه
تÇحقيق مورد را نصرانيت و يهوديت كه آوردهاند نفيل بن عمرو بن زيد دربارهي
كشته شام از مراجعت در گويند مرد/ ابراهيم كيش بر و نگرويد يك هيچ به اما داد, قرار
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/ë1 ص Ç1

ابÇراهÇيم ديÇن عÇلي مÇنكم <ما ميگفت: و ميداد كعبه ديوار بر پشت كه آوردهاند و شد1

/ë2 ص Ç2

غيري>2/
را كÇعبه قÇريش كÇه روز هÇمان بود, پيغمبر(ص) بعثت از قبل سال پنج زيد وفات

/ë3 ص Ç3

كردند3/ بنا تجديد
كرد: تقسيم ميتوان مرحله سه به را او زندگي نوفل, بن ورق¹ دربارهي اما

هÇم شÇعر دارد, سÇواد كÇه است ثÇروتمندي تÇاجر عنوان به ورقه ل او مرحلهي در
است/ مشهور قوم بين جوانمردي و خردمندي به و ميسرايد

زيÇد همراه كه آوردهاند برميآيد/ راستين دين جستجوي درصدد دوم مرحلهي در
راستين دين كه ميدهد خبر او به راهب و ميرود موصل در راهبي نزد نفيل بن عمرو بن
بÇاز حÇال همان به زيد روايت اين طبق كرد/ خواهد ظهور او خود سرزمين در بهزودي

/32 ص طيالسي, مسند از نقل به ,ëë ص Çê

ميشود4/ نصراني ورقه ولي ميگردد,
را عبري خط شد, نصراني جاهليت در <ورقه كه است درصحيحآورده نيز بخاري
مينوشتو [ كذا] عبري خط به بود, خواسته خدا كه آنقدر انجيل از همچنين مينوشتو
به را انجيل و شد نصراني <ورقه كه است آورده ديگر جاي در و شد> كور و پير عمر آخر
خط شد, نصراني جاهليت در ورقه كه است آورده باز و ميخواند> االصل) في عربي( كذا

/1ê1.1مسلم صحيح و 21ë.ì و 18ê.ê البخاري3.1, صحيح از نقل به ,ëë ص Çë

است: آمÇده نÇيز هشÇام ابن سيرهي در مينوشت5/ عربي به را انجيل و مينوشت, عربي
اهÇل مÇن HلمÇع عÇلم حÇتي اهÇلها من الكتب واتبع النصرانيه في فاستحكم نوفل بن ورقه <فاما

/2ê3.1 هشام ابن سيره از نقل به ,ëì ص Çì

اهÇل من سمع و الكتب قرأ و تنصر قد ورق¹ كان <و ميخوانيم: نيز طبري تاريخ در الكتاب>/6

/302.2 طبري از نقل به Ç7

واالنجيل>/7 التورا¸
در <ورقÇه ميپرسد: استنكار با و است ورقه بودن نصراني منكر مÆلف حال اين با



55 الجن¹ بطنان في نوفل بن ورق¹

/ë9 ص Ç1

است>1/ شده نصراني كسي چه نزد و  كجا
سÇوم مرحلهي كه ميافزاييم مطلب تكميل براي يابد ادامه بحث اين كه آن از پيش
بر پيغمبر كه اين و حضرت پيغمبري تأييد و اسالم پيغمبر با اوست رابطهي ورقه زندگي

است/ فرموده تأ كيد وي بودن بهشتي
چÇون بÇيدليل, است عÇايي اد شÇده, نصراني ورقه نوشتهاند كه اين ميگويد مÆلف
دين ديني و زيد اله <الهي است: گفته ورقه كه اين است مسلم چه آن است/ قلبي امر اعتقاد

/ì3 ص Ç2

ابراهيم>2 اله الهي و ابراهيم دين <ديني ميگفت: نشدو مسيحي زيد كه ميدانيم ما و زيد>
نصرانيت به دعوت يا و كند, ثابت را نصرانيت شعاÄر به ورقه عمل كه نداريم روايتي نيز و

اسÇتشهاد بدان نيز خطاب بن عمر كه نوشتهاند و آمده 298 ص ,2 ج والنÇهاي¹ البداي¹ در كه اشعاري نمونه: Ç3
است/ ميكرده

ميباشد3/ واحد خداي به دعوت همه است مأثور ورقه از كه كلماتي نمايد/
او نزد خديجه چون كه است آن نبود مسيحي ورقه كه آن تأييد در ذ كر قابل نكتهي
<هذا ميگويد: ورقه است, شده مبعوث پيغمبري به د(ص) محم كه ميدهد خبر و ميرود
بوده عيسي از حاضرتر ذهنش در موسي كه پيداست موسي>/ علي ل نزÔا الذي الناموس هو

/ì2 ,ì7 ص Çê

برنگزيد4/ خود براي صومعهاي و دير چرا بود, نصراني ورقه ا گر وانگهي است/
بÇه همان از كه است انجيل و نصرانيت به ورقه دانش ميماند چه آن مÆلف نظر به

/72 ص Çë

كردهاند5/ تعبير نصرانيت" در "استحكام و "تنصر"
ايشان مسلماني دليل و بردارند از كهقرآنرا هستند بسياري مسيحيان نيز هما كنون

/73 ص Çì

آن در و واردنÇد مسÇيحيان مسÇاÄل در كÇه هسÇتند مسÇلمانان از بسÇÇياري و نÇÇميشود6

/7ê ص Ç7

يهود و نصاري كتب با نوفل بن ورق¹ آشنايي نيستند7/ مسيحي و نوشتهاند تز موضوعات
خÇودش براي نيز آموختنش خط كه همچنان اعتقاد/ نه است بوده اطالع و علم لحاظ به
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/78 ص Ç1

نكردهاند1; ذ كر جاهليت زمان معلمين عداد در را او زيرا ديگران/ به تعليم براي نه بوده,
و مشÇاركت بهنحوي مكه به ابرهه حملهي در بايستي ميبود مسيحي ورقه ا گر وانگهي

/ 80 Ç 81 ص Ç2

بÇعضي داشت, مسÇيحي ارتباط ورقه ا گر باشد2/ داشته مسيحي حمله كنندگان با همدلي
كساني حتي باشند, داشته رابطه ورقه با بايستي ميشدند مكه وارد كه مسيحياني و روميان
موالي خود صهيب و بود صهيب موالي رومي يوحناي Âمث ميشدند موال يك موالي

/ 82 ص Ç3

بود3/ جدعان بن عبداهللا
رسمي مسيحيت با ورقه ارتباط عدم همين مقاله) اين (نويسندهي جانب اين نظر به
غيررسمي نصرانيتش گرويده, نصرانيت به قديم نصوص طبق او هم ا گر كه ميدهد نشان
GعدÇب و گÇرويد نÇصرانÇيت به نوشتهاند كه نيز حنفا¾ از ديگر بعض مورد در شايد و بوده
نÇجاشي نÇصرانÇيت كÇه هÇمچنان است/ بوده غيررسمي نوع از نصرانيتشان شد, مسلمان
و مÇنفرد راهÇبان هÇمچنين است/ داشÇته فرق رومي نصرانيت با Gظاهر نيز حبشه پادشاه
غيررسمي مذاهب همين از Áاحتما ميزيستند, عربستان جاي آن و جا اين در كه منزوي
و بزيند عربستان برهوت در و كنند رها را مسيحي مركزيت نداشت دليل وگرنه بودهاند

/ 82 ص بود/ شده پناهنده ÇÇ عاص عمرو پدر ÇÇ واÄل بن عاص به كه نام "عيص" راهبي نمونه: Çê

پÇيرو مÇنزوي راهÇبان همين از نيز مشهور بحيراي شايد شوند4/ پناهنده مشرك به يك
است/ بوده غيررسمي نصرانيت

فÇرق رسÇمي مسÇيحيت بÇا مسيح از روايتشان هم منزوي, و منفرد مسيحيان اين
بوده چيزي همان درآمد پيش يا شبيه آنان برداشت ابراهيم; از روايتشان هم و داشت
اسÇالم بÇه حÇنفا¾ ايÇن از بÇعضي كه نيست عجب و شد بيان اسالم در وضوح به كه است
ورق¹ (همچون شدند ي تلق اسالم ر مبش ديگر بعضي و مظعون) بن عثمان (مانند پيوستند
يا بايستي الجرم اولوالعزم, پيغمبر دو بين دين موح كه هست كالمي بحث يك نوفل)/ بن
نبودهاند, (رسمي) مسيحي پيغمبر خاندان كه اين و بپيوندند, دومي به يا باشند لي او پيرو
از پيش گويند كه سنان بن خالد دربارهي ميشود/ حل صورت اين به بودهاند د موح ولي



57 الجن¹ بطنان في نوفل بن ورق¹

غيررسمي مسيحيان همين از كه گفت ميتوان نيز بوده, قريش پيغمبر عبداهللا بن د محم

/29ì ص ,2 ج زركلي, االعالم رك: او احوال اجمال دربارهي Ç1

آوردهاند نيز ÇÇ خطاب بن عمر پسرعموي ÇÇ نفيل بن عمرو بن زيد دربارهي است1/ بوده

/ 8ê ص Ç 3 و 2

از شعري و مريم>2 بن عيسي بين و بيني ر ش Ôح وحد¸, ام¹ فرمود:<ذا ك او به راجع پيغمبر  كه
Hدين بدينك شدت/// ر> گويد: نفيل بن عمرو بن زيد به خطاب آن در كه كردهاند نقل ورقه

كمثله>/3 دين ليس
<دختر گفت: ورقه برد, ورقه نزد را د(ص) محم گرفتن وحي وصف خديجه, وقتي
و هستند منتظرش كتاب اهل كه باشد پيامآوري همان تو شوهر شايد ميدانم چه برادرم!
دعÇوت او و بÇاشم زنÇده مÇن ا گر كه خدا به سوگند است/ شده نوشته انجيل و تورات در
نشان خود از او همراه مقاومت و ياري و پشتيباني در خدا نزد خوبي امتحان كند آشكار

/ 8ë Ç 8ì ص Çê

داد>4/ خواهم

/ëë ص ر/ ك: رفتند/ او نزد موصل در زيد و ورقه كه است راهبي همان نمونهاش Çë

ميكشيدند5/ را پيغمبر(ص) ظهور انتظار كه بودند غيررسمي و منفرد مسيحيان اين
شÇده تÇحريف را رسÇمي انÇجيلهاي و نÇداشÇتند اعÇتقاد ثÇالوث بÇه مسÇيحيان اين
تÇا سÇال نÇه (بÇين است شده نوشته مسيح از بعد رسمي انجيل چهار هر زيرا ميدانستند,

مسيح)/ حضرت عروج از پس سال اند و شصت حدود
او پسرعموي سرنوشت نگرويده, (رسمي) مسيحيت به ورقه كه آن بر ديگر دليل
خونش و شد كشته غربت در و شده واقع خود قوم مغضوب كه است حويرث بن عثمان
و كÇند نصرانÇي را قريش ميخواست حويرث بن عثمان كه گفتيم پيشتر رفت/ به هدر

/91 ص Çì

آوردهاند كه ه قص اين و نپذيرفتند6 قريش و گردد قريش رÄيس خود و سازد روم تبعهي
(غساني) شمر بن عمرو او قاتل عليه شعري ورقه حويرث, بن عثمان شدن كشته از پس
د رب پناه او به خود آخر است شده ناچار ورقه كرده, تهديد را ورقه غساني پادشان سرودو
بÇه قÇبولي/ قÇابل محتواي نه و دارد صحيحي سند نه كه چرا است, دروغ شود, مسيحي و
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/93 Ç 98 ص Ç1

باشد1/ شده مسيحي Hقلب ورقه كه نميشود آن دليل هم صحت فرض
پÇادشاه مÇوهوم تÇهديد نه تحقيق, اثر بر ورقه هم ا گر مقاله اين نويسندهي نظر به
بÇوده ÇÇ برنابا انجيل Âمث ÇÇ غيررسمي اناجيل به گروندگان از باشد, شده مسيحي اني غس

است: گفتهيقرآنمنطبق با كه است
و التورا¸ في يدي بين لما Hمصدق اليكم اهللا رسول اني بنياسراÄيل يا مريم بن عيسي قال اذ <و

/ì آيه صف, سورهي Ç2

احمد>2/ اسمه بعدي من برسولياتي Gمبشر
سرزمين در بهزودي آني, طالب تو كه <آن بود: گفته ورقه به Âقب نيز موصلي راهب

/1êë ص ,7 ج الباري, فتح از نقل به ,102 ص Ç3

بيار>3/ ايمان بدو و كن تصديق را او بازگرد پس ÇÇ است كرده يا ÇÇ كرد خواهد ظهور تو
مÇيآورد, ورقه نزد را پيغمبر خديجه, وقتي كه است بوده سوابق و مات مقد اين با
مÇيفرمايد/ بيان را وحي نزول شروع حضرت ديدي?> <چه ميپرسد: حضرت از ورقه
فرستاد/ موسي بر خدا كه است قانون) وحي, (فرشتهي ناموس همان <اين ميگويد: ورقه
بÇاشم>/ زنÇده ميكنند اخراج ترا تو, قوم كه زماني كاش بودم/ جوان هنگام اين در  كاش
<آري/ مÇيدهد: جÇواب ورقÇه كÇرد?> خواهند اخراج مرا اينها <آيا ميپرسد: پيغمبر
آن با من ا گر ميگيرد/ قرار خصومت مورد بياورد; آوردي, تو كه چه آن مانند هركسي

ازصحيحين/ نقل به ,10ê ص Çê

كرد>4/ خواهم پشتيباني و ياري ترا شوم روبرو واقعه
اما است/ مختلف روايات نه? يا ماند باقي دعوت اظهار زمان تا ورقه كه اين دربارهي
احÇد> <احÇد, بÇالل و مÇيكردند شكÇنجهاش كÇه گÇذشت بالل بر ورقه كه داريم روايتي
خÇواهÇم ي تلق خدا رحمت نزول محل را او قبر بكشيد, را او <ا گر گفت: ورقه ميگفت/

/13ê ص Çë

است/ بوده زنده حضرت دعوت نشر زمان تا باشدورقه صحيح روايت اين ا گر كه  كرد>5
را حÇضرت سÇر مÇينمايد, تأيÇيد را حÇضرت ت نبو ورقه كه آن از پس حال هر به
ورقÇه عبارت چند به و روايت چند طبق ميگردد/ باز خود منزل به حضرت و ميبوسد



59 الجن¹ بطنان في نوفل بن ورق¹

يÇعلمه GصرÇن نك Ôالنصر ذلك Ôادركت <الن :Âمث است, داده حضرت به ياوري و كمك قول

طبري302.2/ از نقل به ,11ê ص Ç1

اهللا>/1
با پيغمبر(ص) ازدواج واسطهي بلكه نبوده, بيسابقه حضرت احوال به نسبت ورقه
شك سÇني و شيعه قان محق از احدي ورقه, عاقبت سن Ôح در لذا است/ بوده همو خديجه
است: فرموده نيز و ديدم> خواب در سفيد لباس با را <او كه است روايت پيغمبر از ندارد/

/2 ,12 ص Ç2

را <ورقÇه فÇرمود كه است روايت نيز و سندس>2 لباس با ديدم بهشت ميانهي در را <او

نياوردهاند/ را آن بخاري و مسلم گرچه شيخين/ شرط به است المستدرك از اخير روايت ,123 ص Ç3

كÇه مÇيفهميم روايت ايÇن از بهشتي>3/ باغ دو يا يك داراي ديدم را او كه مدهيد دشنام
وحي و پيغمبر(ص) دشمنان همان درواقع اينان و داشته, مخالفاني هم مرگ از بعد ورقه

بودهاند/ الهي
ورقه كه آن از پس گويد و آورده صحابه جزو را ورقه نويسنده, االصاب¹, كتاب در
و ابنمريم, به الذيبشر اشهدانك فانا ثمابشر, <ابشر, گفت: شد, مطلع پيغمبر بر وحي نزول از
يدركني ان و هذا, يومك بعد بالجهاد ÔرومÔت سوف انك و مرسل, نبي انك و موسي مثل علي انك

/ì3ê. 3 االصاب¹, از نقل به ,127 ص Çê

گفته طبق كه داد خبر او به خديجه كه زماني نيز پيشتر ورقه گويند جاهدنمعك>4/ ال ذلك
ستايش در شعري است, ميكرده سايه د محم سر بر ابر سفر هنگام خديجه, غالم ميسره

/10. 3 كثير, ابن از نقل به ,129 ص Çë

بود5/ سروده بدو نسبت اعتقاد و ايمان و د محم
آن از بيش Âعم و بود نابينا و سالخورده پيرمردي اسالم ظهور زمان در ورقه البته
بÇوده بÇعثت از پس سÇال سÇه Áاحتما وفاتش گرچه كند/ كمك را محمد(ص) نتوانست

/137 ,138 ص Çì

است6/





فهارس/ + ص 293 ,1378 تهران, ميركسري, امين, حسن سيد اسالم, و ايران در بودا بازتاب #

اسالم# و ايران در بودا بازتاب كتاب بازخواني

بيغرضي روي از ا گر كه است دلكشي موضوع اديان, و فرهنگها آميزش مسألهي
كÇه نكÇاتي نÇخستين از يكÇي بود/ خواهد آموزنده بسيار گيرد, صورت عيني بهروش و
نسبت است/ جهان بزرگ اديان از يك هر با اسالم نسبت ميآيد, پژوهشگري هر بهنظر
نÇام نيز صابÃه و مجوس از درقرآن اما است/ روشن بسيار اسالم با مسيحيت و يهوديت
Áمعمو شمردهاند/ ذمي و كتاب اهل را صابÃه و مجوس خلفا, دوران در و است شده برده
يهوديان از گذشته را كتابي اديان هي كلي كه است اين بر اسالمي نحل و ملل دانشمندان نظر
ÇÇ اسÇالمي حكÇومتهاي را ايÇن و بÇياورند صÇابÃه يÇا مÇجوس عÇنوان زير مسيحيان, و

پذيرفتهاند/ نيز ÇÇ عباسي عصر در Hخصوص
يك و داريÇم تÇاريخي بوداي يك است/ بودايي آيين جهان, بزرگ اديان از يكي
دارند/ تفاوت ولي هستند, يكي اصل در كه آن عين در دو اين تمثيلي/ و ري تصو بوداي
بÇوداي مراجÇعهاش مورد انگليسي و عربي فارسي, منابع حد در كرده سعي كتاب مÆلف
مÆلفان روايت به Hخصوص را بودا اسطورهاي شخصيت سپس و نمايد معرفي را تاريخي
و ف صوÇت HصوصÇخ مسÇلمانان فÇرهنگ در را بودا آيين تأثيرات و كند تعقيب مسلمان
روشÇنگري نكÇات و كÇرده اراÇÄه خواندني كتاب يك بنده گمان به و بدهد نشان اخالق

است/ داشته عرضه آداب و مراسم و اصطالحات و لغات بعضي دربارهي
ابÇوالبشÇر آدم را بودا گاهي كه چنان است; تطابقها و تطبيقها نكات اين جمله از



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا 62

را بودا قدمگاه و آدم مهبط ميباشد, بودا دندان معبد كه را سرنديب جزيرهي و خواندهاند

/ê ,102 ص Ç1

شمردهاند1/ آدم قدمگاه
است, رايÇج مسÇلمانان ميان تموتوا> ان قبل <موتوا عبارت صورت به كه ارادي مرگ

/ê ص Ç2

البÇته و كÇردهانÇد مÇنطبق نÇبي ادريس با را بودا بدينگونه است2/ بودايي انديشهي يك

/ë ص Çê و 3

گاه و نمودهاند/3 تطبيق نيز خضر و الياس با گاه را بودا دانستهاند/ برابر هرمس با را ادريس
كردهاند/ مربوط كامل انسان و ديه محم حقيقت با را بودا باطن

تو <ما مضمون: بدين هست مناجاتي مسلكغاي¹الحكيممجريطي صابÃي كتاب در
در هÇوردس, رومÇي در تÇير, فÇارسي در عطارد, عربي در ميخوانيم: اسماÄت همه با را

بودا/>4 هندي در هرمس, يوناني
بلكه اخص معني به فارسي ادبيات در نهتنها افسانهاي تاريخيو بوداي زندگينامهي
كتابكمالالدين از سر يوذاسف و بلوهر داستان بهصورت و يافت راه ديني ادبيات در

درآورد/ دوم وعينالحياتمجلسي صدوق

/ì ص Çë

Buddhisattava ب معر بوداسف, است5/ "بوداسف" ف محر "يوذاسف" كلمهي خود

/73 ص Çì

و يÇونس و يÇوشع و يÇوسف قÇياس به را كلمه اين است6/ بالقوه) بوداي آينده, (بوداي
كردهاند/ يوذاسف يوحنا///

/3ë ص Ç7

يك چگونه كه ميدهد نشان است, ادهم7 ابراهيم داستان منبع كه بودا زندگي داستان
بÇيداري و نÇجات و مÇيشود هÇدايت ريÇاضت و دنÇيا ترك راه به نازپرورده شاهزادهي
از پÇيش ايران در البته و است داشته مسيحيان ميان نيز مشابهي سير داستان اين مييابد/
هÇم مÇاني ايÇرانÇي آيÇين در حتي و داشته را خودش خاص جريان اسالم از بعد و اسالم
و بÇودايÇيگري زرتشÇتيگري, از است تÇركيبي مÇاني, آيÇين زيÇرا است/ يافته انعكاس
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/37 ص Ç1

مسيحيگري1/
با اهللارا في كهفنا¾ چنان است; روشن بسيار اسالمي ف تصو در بوداييگري تأثير اما
همچنين است, رسيده مسلمانان به بوداÄيان از تسبيح حتي دادهاند/ ربط بودايي نيرواناي

/1ë7 ص Ç2
/10 ص Çë و ê و 3

اما انگاشتهاند3/ مسيحي رهبانيت از برگرفته را ف تصو مستشرقان بعضي البته  كشكول2/
از ناشي را ايراني ف تصو نفيسي سعيد مثل ايراني قان محق نيز و مستشرقان از ديگر بعضي
نÇظريهي جÇهانگردي, و سÇفر و سير قلندرانه, سرتراشي و كردهاند قلمداد هندي افكار
مÇحرف را صÇوفي كÇلمهي بÇيروني ابÇوريحان شÇمردهانÇد4/ آن نشانههاي را مÔدام خلق
ناميدهانÇد5/ صوفي نيز را ان حي جابربن كه چنان گرفته; حكمت معني به يوناني سوفياي
جÇوش, ديگ قبيل از شواهدي و شمردهاند مهر آيين تداوم را ف تصو نيز هاي عد البته

/11 ص Çì

دانستهاند6/ ف تصو در ميتراÄيسم ريگماند را حق اهل دودهداري تشرف, غسل
پدرش كه را كرخي معروف و پنداشتهاند گنوسيسم باقيماندهي را ف تصو نيز بعضي

/12 ص Ç 10 و 9 و 8 و 7

است صغير عالم انسان كه اين البته آوردهاند7/ حساب به گنوسيزاده يك بوده منداÄيان از
شناخت> را خدا شناخت را خود <هركس و شده پيچيده فرو اصغر عالم در ا كبر عالم و
چراغ يا نور و نار تقديس و زرتشتيگري از تأثيري ه صوفي بين است/ گنوسي مفهوم يك
بارزتر همه از ف تصو در بوداييگري تأثير كتاب مÆلف گمان به حال اين با هست8/ نيز
آيÇينهاي رسوبات درحقيقت و اقليت اديان بقاياي كه گرفت نتيجه بتوان شايد و است
ف صوÇت ذهÇن و فÇرهنگي زمÇينهي گÇنوسي/// و بودايي و برهمايي و مسيحي و مانوي

آوردند9/ فراهم را اسالمي
را بÇودا زنÇدگي داستان بتشكن, مجلسي كه بود چنان بودا آيين غيرمستقيم تأثير
Çبلغ Ôم را بودا دوم, مجلسي Hيقين است10/ كرده الحياتنقل درعين نصيحتنامه بهعنوان
است, نبوده چنين نيز درواقع تاريخي بوداي كه چنان است; نميپنداشته توحيد و ت نبو
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<هÇرگز ميگيرد: قرار خطاب مورد چنين بلوهر قول از مجلسي يوذاسف يا بوذاسف اما

/292 ص Ç1

كÇلمهي محرف نيز بلوهر كلمهي ايشان/>1 اوصياي و پيغمبران از نميباشد خالي زمين

/7ë ص Ç2

است2/ هند از بخشي فرمانروايان عمومي لقب بلهري يا ر بلو
بيرون سالم و افكندهشدن آتش در بلكه است, اديان مشتركات از مهدويت نهتنها

/ê0 و 1ê ص Ç3

اين گرديد3/ ي تلق ت نبو صدق دليل ابراهيم, داستان در هم و زرتشت آيين در هم آمدن
نمودهاند/ تطبيق زروان با گاه و زرتشت با گاهي را ابراهيم كه بيفزايم بنده هم را

مÇولوي چÇنانكه است/ علم مركز بهمعني بخارا و بوده بودايي مرا كز از بخارا و بلخ

/1ë ص Ç ë و ê

كÇلمه اين بود>4/ دانش منبع بخارا <اين گفته: نيز و بودهاي> دانشافزا بخارا <اي  گويد:
است معتقد مÆلف است/ بودايي مدرسهي و معبد و بتكده بهمعني "وهار" يا "بهار" همان
مفهوم همين در ريشه است مربوط "بهار" كلمهي با بهنحوي ايران در كه دهاتي و شهرها
و بودا كلمهي محرف ميشود, واقع معبود كه مجسمهاي معني به بت كلمهي Áاصو دارد5/

/32 ص Çì

فÇارسي ادبÇيات در كÇه آراسته" بت" اصطالح ميباشد6/ بودا مجسمهي معني به اصل در
آن بÇر يÇا كÇرده نÇثار و نÇياز بدان را خود نفايس مريدان, و معتقدان كه بتي يعني آمده,

حاشيه/ و متن 1ì Ç7

بهروز ذبيح تركستان7/ بوداي يعني ميشود, تكرار ادبيات در كه "بتچين" آويختهاند/
است هÇندي سرود يك ترجمهي بود///) كلمه ابتدا (در سرآغازانجيليوحنا بود معتقد

/23 ص Ç 8

بشري8/ تفاهم وسيلهي عنوان به زبان تقديس در
شÇيوا (مÇدير), ويشنو (موجد), برهما هست: تثليث عقيدهي نوعي هندوÄيسم در

نيست? فلسفي تثليث يا مسيحي تثليث با تطبيق قابل بهنحوي اين آيا (نابودكننده)/
مÇحض فÇناي يÇا نيروانا مقام به كه آن يكي است: گونه سه نيز بودا قياس همين به
نÇيروانÇا بÇه خÇود ميل به كه بوداسف همان يا بالقوه بوداي ديگر بودا) (منوشي رسيده
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/23 ص Ç1
/31 ص Ç2

موعود2/ يا بوداميترا و الخلق)1 الي الحق من (سير كند هدايت را انسانها تا نپيوسته
مفهوم در زيرا نيست; صوفيانه اهللا في فنا¾ Hعين بودايي, نيرواناي كه ميشوم يادآور

گويد: مولوي كه چنان ميشود; منظور نيز باهللا بقا¾ اخير

/3ë ص Ç3

راجÇÇعون3 اليÇÇه انÇÇÇÇا ارغÇنون گÇÇÇÇويدم: چون عدم, گردم عدم پس

/3ì ص Ç ë و ê

خÇلق امÇا است4/ بÇوديسم و ف تصو مشابه موارد از مراقبه و سلوك سبعهي مراحل
چون دارد; تفاوت باز نگارنده نظر به گرفتهاند, ف تصو و بوديسم مشتركات از كه را مدام
يك را عالم حقيقت آني هر <در است: چنين جامي قول به اسالمي عرفان در مدام خلق
يك از است عÇبارت Ñشيي هر بودا نظر در كه آن حال ميبخشد/> بقا Öاسم يك و فنا Öاسم
و نبوده قاÄل نيز د مجر روح به بودا وجودي5/ لحظات يا لحظهاي موجوديتهاي سلسله
است/ ميدانسته رات وتصو ادرا كات تداوم همين از عبارت را انسان شخصيت و وحدت
در HصوصÇخ فÇلسفه, و ف صوÇت در شكلي به نيز بودايي تناسخ سطور راقم گمان به

است/ شده چاپ دانشگاهي نشر مركز معارف مجلهي در كه نقطويه دربارهي جانب اين مقاالت سلسله ر/ ك: Çì

اقرار و اشاره نكته اين به Áاجما نيز كتاب اين مÆلف است6/ كرده پيدا ظهور نقطوي آيين

/ê1 ,1ë0 ,1ë1 ص Ç7

دارد7/
كÇه هÇم را بايزيد است, بودا داستان گرتهبرداري كه ادهم ابراهيم هي قص از  گذشته
شا گÇرد او چه دانستهاند; هندي و بودايي مقوالت از متأثر گفته, سخن "فنا" از لينبار او

/37 ص Ç 8

بودهاند/ بودايي Hغالب ساسانيان زمان در ايران شرق اين عالوهبر بود8/ سندي ابوعلي
از HصوصÇخ و داشتهانÇد ه توج عرفان و هندي فلسفهي مشابهت به اسالمي عرفاي
دنبال اسالمي عرفان با بودايي و هندي متون تطبيق و ترجمه بعد به بابري ا كبرشاه زمان

/38 ص Ç9

شد9/
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موت (آزاركشي), اسود موت ( گرسنگي), ابيض موت اختياري: موت چهارگونه

/39 ص Ç 2 و 1

اين و يافته1 راه ف تصو به بوداييگري از (ژندهپوشي) اخضر موت و (نفسكÔشي) احمر
ايراني آيينهاي مقوالت كه چنان است/ يكديگر در آيينها نفوذ مشتركاتو مقولهي از
بÇÇا شÇÇباهتهايي بÇÇودا والدت داسÇÇتان گÇÇذاشت/2 تأثÇÇير يÇÇÇهود بÇÇÇÇر بÇÇÇÇابل در

/ê0 ص Ç ê و 3

حتي گفتهاند3/ سخن والدت از بعد بالفاصله سه هر چه دارد, [عج] مهدي و عيسا والدت
نشÇانهي كÇه مÇيكنند رسم زردرنگي شعاع اديان همهي سان مقد سر گرد بر نقاشيها در

است/4 ايزدي فر
آن در كÇه است نÇديم كÇتابالفÇهرستابÇن بÇودا, داسÇتان اسÇالمي همÇم منابع از
ديو گروهي پيامبرو گروهي و فرشته گروهي و دانند خدا تمثال گروهي را <بÔد ميخوانيم:

/ë9 ص Ç ì و ë

آمد/>5/ خدا طرف از كه گفتهاند حكيم بوداسف تمثال را او گروهي و
زمÇان در گويد: كرده, ذ كر فارس تا هند از را بودا الذهبسير مروج در مسعودي
صابÃي آيين پديدآورندهي را بوداسف مسعودي ميزيست6/ جم يا و تهمورث پادشاهي

/ì0 ص Ç 7

صابÃين مأمون زمان در حال هر به است/ كرده تكرار را حرف همين نيز سي مقد ميداند7/

/ì2 ص Ç 8

ميدهد8 ربط هرمسي فلسفهي و صابÃين با را بوداسف بيروني شناختند/ كتاب اهل از را
هÇمان يÇا است نÇبي ادريس بلكه نيست معروف بوداي بوداسف, اين گفتهاند بعضي اما
صÇاحب كÇه ايÇن جÇالب است/ آمÇده اخÇموخ نÇامش تورات در كه است حكيم هرمس
بودايي تناسخ معادل ا كوار ادوارو عقيدهي مينمايد, استناد هرمس به حكم¹االشراقكه
از را بوداسف شيرازي قطب شارححكمتاالشراقيعني و ميدهد نسبت هرمسيان به را
نام با نظريه اين سبزوارينيز منظومهي در كه چنان برده; نام ا كوار ادوارو نظريه صاحبان
چون كرده, رد را نظريه اين سبزواري البته و است شده توأم بودا) (بوداسف, يوذاسف

نيست: عاجز جديد خلقت از خدا
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التكÇÇرار واجÇÇÇب¹ نÇÇÇÇقوشها الدوار الفÇÇلك نÇÇفوس قÇÇÇيل
اخÇر وانÇفس االجسÇام امÇثال كر اليوم الربوبي العام انقضي فما
اصطفي واالثبات بالمحو والقول يÇوذاسÇف االلدي مÇضت ما ال

هÇمه بوده معتقد بوداسف كه است سال هزار شصت و سيصد ربوبي سال از منظور

/ìê ص Ç 1

تÇا دوازده شÇمارش بÇه دورههÇا ايÇن ديگر اساطير در ميشوند1/ تكرار نفوس و نقوش
تخريب و اتمام نقطهي در كه است جهت اين از سيزده نحوست و برميگردند تا دوازده

/ìë ص Ç 2

ميرسيم2/ عدد اين به
رتÇبهي كÇه داشÇتهانÇد Çالع اط بوداها تكرار و د تعد بر اسالمي, نحل و ملل اصحاب

شهرستاني/ از نقل به ,ì7 ص Ç 3

است ميدانسته مذاهب صاحبدبستان و است3 (بوداسف) ساتوا بودي آن از پايينتر

/ì8 ص Ç ê

نيست4/ بود, و هست معبود وجود به قاÄل بودا  كه
گويد: كه چنان گرفته, قرار بودا دين برابر در زرتشتي دين دقيقي شعر در

/7ê ص Ç ë

پشت5 برآريد چين بت سوي به زردهÔشت ره يكسÇÇر بگÇÇÇيريد
مÇجلسي او از بÇعد سال ششصد و آورده صدوق كه يوداسف و بلوهر داستان در اما

العالم/ حدود از نقل به ,78 ص Ç ì

(شا گرد آنندا محرف يابد داستان همين در و است6 هند شاهان لقب بلوهر كرده ترجمه

/ 80 ص Ç 7

ميباشد7/ بودا)
باشد/ گرفته صورت فاتي تصر داستان, اين در افكار لحاظ از ميبايست كه پيداست
داده يوداسÇف به كه حكيم لقب اسالمي, عقايد مطابق بلوهر توحيدي خطبهي جمله از

/ 82 ص Ç 8

مينماياند8/ لقمان شبيه را او مقام شده,
آنشي نام به چيني Ç ايراني شاهزادهي زندگي براساس Gظاهر ادهم ابراهيم داستان اما
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(بÇوداي داسÇتان سÇه هÇر كÇه اين يا گزيد/ درويشي و كرد رها را سلطنت كه است  كاÄو

/13 س , 83 ص Ç 1

تÇركستان شÇاعران است1/ شÇده مÇخلوط تÇاريخي) ادهÇم ابراهيم و كاÄو آنشي تاريخي,

/ 88 ص Ç 2

سرودهاند2/ "ادهمنامه"
كÇتابت بÇه سÇلوكيان زمÇان ميالد از قبل دوم قرن در بار نخستين بودا داستان اصل
داستان (منبع گرفت بودايي كيش بلخ, مقيم سلوكي نژاد يوناني پادشاه يك گويند درآمد/
يا بلخ مĤبي يوناني دوران همين به بودايي يوناني منابع Gظاهر حال هر به ادهم?)/ ابراهيم

/20ë ص آرام, احمد ترجمهي يوناني, علوم انتقال ر/ ك: Ç 3

برميگردد3/ با كتريا
داستان پندهاي بعضي كه چنان شد ترجمه پهلوي به ساسانيان زمان در بودا داستان
سرياني به پهلوي از Gد مجد داستان همين است/ پهلوي اندرزهاي همان يوداسف بلوهرو
و بارالآم, صورت به بلوهر و درآمد (ژوزافت) يوذافا شكل به يوذاسف و گرديد ترجمه

/9ë ص Ç ê

انÇواع جÇدول كÇتاب 9ì صÇفحهي در شÇد4/ مسÇيحي شÇاهزادهي بÇودايÇي, شÇاهزادهي
گشت/ بازخواهيم ترجمه اين به است/ شده ترسيم داستان اين ترجمههاي

(مÇتوفي الحÇقي عبدالحميد بن ابان ط توس بودا حال شرح عربي ترجمهي نخستين
[تحريف بردانيه و عنوانبلوهر تحت (مثنوي) مزدوج يك كه گرفته صورت ق) / ه 200

/1ì9 Ç 170 ص Ç ë

ابن همچون Hشخص ابان و بودند بافرهنگ ايرانيان از ابان خاندان است5/ داشته بوداÄيه]
و كتابهايكليله از عربي منظوم ترجمههاي او كارهاي ديگر از بود/ متهم الحاد به مقفع

است/ مزدك زندگينامهي و بادنامه دمنه,سيرتانوشيروان,سند
كÇه است ق) / ه 298 (متوفي بي ال غ زكريا بن د محم بوداسف, داستان ديگر راوي

ص شدهاند, مرتكب را اشتباه اين ميرعابديني ابوطالب سيد دكتر و خوانساري سهيلي احمد و تقيزاده Ç ì
/173

اهÇل بي الÇغ شود6/ اشتباه ق) 313 (متوفي حكيم و طبيب رازي زكريا بن د محم با نبايد
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/17ì ص Ç 1

نقاالن و گويان قصص از خود و است1 بوده نزديك هند و سند فرهنگ به و بوده هبره
است/ كرده استفاده عربي مأخذ يك از و است

/177 ص Ç 2

است2/ رودكي به منسوب و فارسي نظم به داستان اين ديگر روايت
فÇي نÇهاي¹االرب صÇاحب نÇوشتهي بÇلوهر و بÇوداسÇف دربÇارهي ديگÇر روايت
كÇه مÇيدانÇد اسكندر سرداران از فرخان فرزند را بوداسف كه اخبارالفرسوالعرباست

/178 ص Ç ê و 3

شد3/ اوليا¾ از و كرد دنيا ترك
بنيانگذار را بوداسف او كرديم/ نقل پيشتر كه است مسعودي آن از ديگر روايت

ميانگارد4/ صابÃين
عاشق مصري شاهزادهاي آن, در و ساخته را بت سرخ و بت خنگ داستان عنصري

/181 ص Ç ì و ë

است5/ شده چين پادشاه دختر
است6/ كرده اشاره الباميان" صنمي "حديث به هم بيروني

درجامع فارسي و عربي به را بودا حال شرح اصيلترين همداني ين رشيدالد خواجه

/183 ص Ç 8 و 7

روحÇاني معني به بخشي است7/ كشميري بخشي يك داستان اين راوي التواريخآورده,
گويند8/ الما تبت در كه همان است; فرزانه) و (حكيم چينيپوشي كلمهي محرف بودايي
تÇبليغ اجÇازهي بوداÇÄيان و مسيحيان ايلخانان, عصر در كه داشت ه توج بايد را اين
مسلمان كه آن از پس غازان اما بودند, بوداÄي بعضي و مسيحي بعضي ملكهها زيرا يافتند;

/18ë ص Ç 9

كرد9/ تخريب را بودايي معابد شد,
و بÇلوهر داسÇتان از لي فصÇم و مÇتكلف ترجمهي عصر همان در غازاني شنب نظام

/192 ص Ç 10
/193 ص Ç 11

نÇظام كÇه اين جالب است11/ دست در هم آن از ملخصي نسخهي كه نوشت10 بيوذسف
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شعر/ ل او مصرع ك: ر/ /19ë ص Ç 1

است1/ كرده ظ تلف "پيرمرد" وزن بر را بيوذسف كلمه اين غازاني شنب

/303 ص Ç 2

است2/ كرده اشاره ه قص اين به نامه كتابختاي در ختايي ا كبر علي د سي
ناقل سريانيان مرحله اين در گرديد/ نقل التين و يوناني به سپس داستان اين مسيحي

/97 ص Ç 3

كردند/3 نقل عربي به را يوناني آثار همينها Gبعد بودهاند; اروپا به ايراني Ç هندي فرهنگ
و است يÇهوديت بÇه مسÇيحيت نسبت مثل برهمايي دين به بودا دين نسبت حال هر به
را بÇودا نيز هندوان كردند/ رد و نپذيرفتند بود, موعودشان كه را مسيح يهود كه همچنان

/111 ص Ç ê

خواندند4/ بزرگ شيطان و نمودند تكفير
است غيرابراهيمي اديان معبد مطلق دير كه كرده اظهارنظر 118 صفحهي در مÆلف

/119 ص Ç ë

آورده 120 صÇفحهي در و ميانگارد5/ مسيحي يا بودايي يا مانوي معبد را سديرها لذا و
مÇورد مÇيدارنÇد, منسوب كميل اوالد به كه را سبزوار "استير" قريهي زيارتگاه كه است

ميدهد/ نشان ف تصو در را بودايي سنت تداوم كه ميباشد سديريه نوربخشيان ه توج
رجÇعت را خود و برساخته مهدويت دعوي براساس مذهبي كه قادياني احمد غالم
مسيح سرگذشت و داده قرار ه موردتوج را ه قص اين نيز كرده قلمداد اسالم موعود و مسيح

/21ë ص Ç ì

است6/ آميخته هم به هنديان] نظر جلب [براي را بودا و
شهر آن نزديك رنگ خا كستري و سرخ بزرگ بت دو از ياقوت بازگرديم/ بلخ به
هÇمينها بÇه مربوط بت" خنگ و بت "سرخ شاعر عنصري داستان Gظاهر كه گفته سخن

/123 ص Ç 7

را بÇلخ بÇودايÇي صومعهي بقاياي بودند, بلخ بودايي دينياران نژاد از كه برمكيان است7/

/12ë ,172 ص Ç 8

است8/ بوده محتمل تهمت رفع براي البد كه ساختند مسجد و كردند ويران
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/128 ص Ç 1

ميداند1/ زرتشتيان تداوم را شيعه و بوداÄيان تداوم را سنت اهل بهار, عراي ملكالش

العالم/ حدود از نقل به ,128 ص Ç 2

ميشد/2 ناميده خانگاه مانويان معبد زيرا انگاشت, مانويان ادامهي را ه صوفي بتوان شايد
تبليغ چون كه اين يا و داشته منسوب چين به را او فردوسي بود, بودا از متأثر چون ماني

است: گفته چنين شده, شروع چين سمت در ايراني شاهزادهاي سوي از ماني دين

/129 ص Ç 3

زمين3 در نبد ر مصو او چون چÇين كه ز گÇويا مÇرد يكÇي بÇÇيامد
مهر آيين پيشين زمينهي همان كه يافت گسترش اروپا ميانهي تا چين از مانويگري
براي عربها راهنماي مانويان و مزدكيان ميگويد: بهار بود/ اسالم آيين پسين زمينهي و

/ì8 Ç 70 ص ,2 ج بهار, ديوان از نقل به ,133 ص Ç ê

از قÇرنها كÇه تÇركاني نÇيز و مغوالن ميان بودند4/ ساساني زرتشتي حكومت برانداختن
نشان اين و بود بسيار بودايي باشند) تورانيان همان ( كه ميتاختند ايران بر شرقي شمال
ديگر مهم نكتهي باشد/ جنگيان آيين ميتواند هم رياضت و دنيا ترك آيين كه ميدهد
اطالق مانويان و بوداÄيان بر هم و مسيح دين از دنيا تاركان بر هم كه است راهب  كلمهي

/13ê ص Ç ë

مينامد5/ الزنادقه" "رهبان را اخير دستهي دو جاحظ ميشد/
اما دانسته, صابÃين بنيانگذار را بودا مسعودي كه است درست كه اين ديگر نكتهي

/218 ص ,1 ج الذهب, مروج فارسي ترجمهي از نقل به ,138 ص Ç ì

اهل ميان اسالمي فقهاي از بعضي است6/ گذاشته فرق اني حر صابÃه مذهب با را او مذهب
صابÃه) (مجوسو هست ترديد بودنشان كتاب اهل در كه كساني و نصارا) (يهودو  كتاب

/139 ص Ç 7
/1ê1 ص Ç 8

آوردهاند8/ مشركان و كافران عداد در را بوداÄيان و گذاشتهاند7 فرق
بÇا بÇودا مÇذهب مÇيان GاهرÇظ كÇه بيروني سمناني وله عال¾الد همچون عارفي حتي

ميگويد: كرده, خلط عراق شمال صابÃيان
مÇن الهÇند الي اقÇرب هم للبراهم¹ منهم البغضÇا¾ شد¸ علي بالشمينÇه المعروفه الفÇرق¹ <ان
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دينهÇم علÇي القÇديم في الشام حÇدود الي والموصل والعراق فارس و خراسان كانت قد و غيرهم
مشÇÇارق الي الشÇمينÇه فانحلت ¹Çالمجوسي الي ببلÇخ دعا و آذربايجان من زرتشت نجم ان الي

/1ê3 ص Ç 1

بلخ>1
بت و بÇودند شÇمني هÇنديان بÇوداسÇف ظÇهور از پيش كه ميگويد ديگر جاي در

/1êê ص Ç 2

ماندهاند2/ شرقي تركستان و چين و هند در بقي¹السيفشان كه ميپرستيدند
آن تا بودند يكتاپرست نوح مذهب طبق نخست ايرانيان گويد اندلسي صاعد قاضي
را مذهب اين تهمورث درآورد/ صابÃين يا حنفا دين به را آنان آمدو مشرقي بوذاسف  كه
ديÇن آن سÇال صÇد هشت و هÇزار يك ايرانÇيان و واداشت آن بر را ايرانيان و پذيرفت

/1êì ص Ç 3

گرويدند3/ مجوسيت به تا داشتند
چÇه و نفي به چه بوداييگري و بودا از نشاني و نام Hمطلق شاهنامه در كه اين جالب

/1ê8 ص Ç ê

است4/ مشهود تأثير اين صوفيانه آثار در كه آن حال و نيست به اثبات
و قÇح اهÇل و قلندريه Hخصوص ف تصو ميان مشترك مطالب رÅس بيان به ا كنون

ميپردازيم: بوداييگري با خا كساري

/1ë1 ص Ç ë

از هÇر ويشÇنو مÇيگويند: هنديها الهي5/ مردان ر مكر تجليات و ظهور به اعتقاد Ç
تنان/// چهل و هفتتنان به حق اهل و (Avatar) ميشود متجلي انساني صورت به چندگاه

/1ë3 ,1ëì ص Ç ì

معتقدند6/
انتقال نقلو اين شده/ اطالق درويشان مرا كز به استو يوناني اصل در كلمهيلنگر Ç

است/ بودايي فرهنگ طريق از Gظاهر
گÇرفته ريشÇخند به را برهمنان رياضتهاي بودا كه شريعت, در تسامح و تساهل Ç

است/
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/1ëì ص Ç 2 و 1

رسه]1/ Ôپ] دريوزگي و گدايي Ç
رسه]2/ پ] جهانگردي و سياحت و سير Ç

/1ë8 ص Ç 3
/1ì1 ص Ç ê

از ابرو4/ و لب و روي و سر موي (زدن چارضرب و تراشيدن3/ صورت و سر موي Ç
بار يك مرشد كه آن از پس يعني شد; رايج موضع چهار اين موي مÔهركردن بعد به ه صفوي

/1ì3 ,1ìì ص Ç ë

نÇداشت5/ را مÇوي آن تÇراشÇيدن قÇح مريد ديگر ميزد, را مريد موي موضع چهار در

/1ìì ص Ç ì

HمنÇض است6/ آيين همين تأثيرات از سبلت و ريش موي به جوانمردان خوردن سوگند
اعÇاجم لباس را قلندران لباس مقريزي بودند, رفته مصر به ايران طريق از قلندران چون

/êê1 ص غني, قاسم دكتر تصوف, تاريخ از نقل Ç 7

است7/ ناميده
اهل قلندرو خا كسارو محتمل ارتباط نقطويه به راجع جانب اين مقاالت سلسلهي در
بÇه نÇياز دراز و دور گÇمانهزنيهاي و برآوردها اينگونه البته شده, مطرح نقطويه با حق

شد/ ذ كر توضيح محض نكته اين دارد/ بسنده و متقن و د متعد شواهد و مدارك
از پس كه چنان شده, ي تلق عبرتانگيز و پندآموز نيز ع تشي فرهنگ در بودا داستان
كÇه مÇيرسد يوذاسÇف و بلوهر داستان از مجلسي ترجمهي به خواننده طوالني سير اين
صفحات ما بحث مورد كتاب در و الحياتميباشد كتابعين جز¾ و است مشهور بسيار
ديگري ف تصر عنوانگذاري و پارا گرافبندي جز مÆلف و برميگيرد در را 293 Ç 221

است/ نكرده متن در





جاحظ تا ارسطو از

اين ميكند/ منتشر كويت در العربي¹" المخطوطات "المعهد كه است كتابي سومين اين

ق/ / ه 2ëë متوفي Ç 1

در ارسطو از شده ترجمه آثار با كتابالحيوانجاحظ1 مقايسهي و تطبيق د متعه كه  كتاب
به مربوط مطالعات در كه طهالنجم وديع¹ دكتر خانم دست به است جانورشناسي موضوع
دكتر راهنماييهاي از طهالنجم خانم است/ شده تهيه و تأليف است, نظر صاحب جاحظ
آنجÇا در اقÇامت رحÇل و كشيده كويت به رخت Gاخير كه (مصري) بدوي حمن عبدالر

است/ جسته سود است, افكنده
صÇاحب "قÇال عÇبارت بÇا جÇا آن و جÇا ايÇن جاحظ, كتابالحيوان خوانندهي هر
فÇقرات جÇاحظ و است ارسÇطو المÇنطق" "صاحب از منظور ميكند/ برخورد المنطق///"
ارسÇطو از جاحظ منقوالت اما ميآورد/ عبارت اين دنبال به را ارسطو آثار از صي مشخ
چÇون كه ميگويد باز چنين را ماجرا طهالنجم خانم نيست/ محدود فقرات اين به منحصر
شÇد, مÇنتشر البÇطريق ابÇن بÇه مÇنسوب تÇرجÇمهي بÇا ارسÇطو الحÇيوان كون  كتابفي
مطلب بر كه چنان آن نه اما يافتم جاحظ كتابالحيوان با آن مطالب ميان مشابهتهايي
كÇتاب به بدوي حمن عبدالر دكتر اشارت با كه آن تا نهاد انگشت بتوان بعينه بخصوصي

ارسطو/ از Hايض Ç 2

كه دريافتم بيدرنگ و كردم مراجعه البطريق ابن به منسوب ترجمهي و الحيوان2 طباع

نقل كتابالحيوان در را آن از مطالبي الفاظ عين به حتي و بوده كتاب اين جاحظ مرجع
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عربي/ قديمي ترجمهي Ç 1

چÇاپ از بÇدوي دكتر اهتمام به ارسطو1 الحيوان كتاباجزا¾ اوان همين در است/  كرده
وطباعالحيوان كتابفيكونالحيوان,اجزا¾الحيوان, سه از كه است يقين اما آمد بيرون

است/ بوده جاحظ مستقيم مراجعهي مورد آخري اين
و تÇطبيق در را خÇود مÇالحظات كويت دانشگاه استادان بعضي همفكري با مÆلف
پÇال, شÇارل اشÇراف و Çالع اط بÇا و مÇيسازد پÇختهتر جÇاحظ و ارسÇطو اثÇر مÇÇقايسهي

/1979 سپتامبر شمارهي Ç 2

به 2Arabica مجلهي در مقالهاي ضمن در را خود بررسي فرانسوي, معروف جاحظشناس
كتاب اين ميرسد/ تحقيق اهل نظر به كتاب اين در او كار مشروح اينك و ميرساند چاپ
نحوهي بررسي جهت از آن, از مهمتر بلكه جاحظ, آثار افكارو در مطالعه جهت از نهتنها
نهايت خود كار موضوع در مÆلف و است يت حايزاهم مسلمانان بين يوناني افكار تأثير
كاملتر را خود كار كه آن براي و است نكرده فروگذار چيزي و آورده عمل به را استقصا¾
مÆÇلفعÇجاÄب قزويني نيز و والمÆانس¹ االمتاع در توحيدي ان ابوحي نوشتههاي  كند
HيانÇاح جÇاحظ كه را مواردي حتي و داده قرار مراجعه مورد هم را ديگران المخلوقاتو
و است داده نشان نموده, اصالح يا داده تغيير را البطريق ابن ترجمهي از عبارتي يا  كلمه
كÇتابحÇيوان معاني <جاحظ گويد: كه را رقفالفرقبينالفلÆم بغدادي داوري اين نيز
گÇرد حيوان موضوع در عرب كم ح و اشعار از مداÄني چه آن با كرده برداشت را ارسطو
و داماد اسفرايني داوري نيز و آورده>/ پديد كتابالحيوانرا و كرده ضميمه بوده آورده
بر و ميكشد نقد به كرده قضاوت سلفش از تندتر جاحظ حق در كه را بغدادي مسلك هم
حÇيوان بÇه مÇربوط حكÇم و اشÇعار موضوع در بعينه كتابي مداÄني كه ميگيرد نكته آنان
غÇيرهÔم و انÇصاري ابوزيد و اصمعي و ابوعبيد¸ روايات از جاحظ هست چه آن نداشته,
حيوان به مربوط چه آن جاحظ و داشته وجود روايات اين خالصه بهطور نموده, استفاده
جاحظ از پيش كه گفت ميتوان مÆلف نظر تأييد در آورده/ گرد كتابالحيوان در است
كرده گردآوري گياهان موضوع در كتابالنباتاقوالواشعارعربرا در ديگري مÆلف

است/



77 جاحظ تا ارسطو از

مÇوضوع در عÇربي قÇديمي ترجÇمهي از ارسطو كتاب در مشابه فقرات تمام مÆلف
فهرست عالوهبر كتاب پايان در و ميكند مقايسه كتابالحيوان از فرازهايي با را حيوان
بحث مورد را حيوان چند نام در ترجمه و ظ تلف اختالف اعالم, فهرست و حيوانات اسامي

/2êê Ç 2ë1 صص Ç 1

بÇود خÇوب كÇه ايÇن گرفت, ميتوان مÆلف بر كه نكتهاي تنها است1/ مفيد كه داده قرار
با هم را حيوان موضوع در جاحظ از مانده باقي نوشتههاي ديگر كتابالبغالو مندرجات

ميداد/ قرار ه توج مورد كم دست يا مقايسه مورد ارسطو مشابه فقرات





/1371 تير Ç فروردين ,1 شمارهي نهم, دورهي معارف, #

صدوق# بر مفيد بهخرده گيريهاي اشارهاي

ق/ / ه 381 متوفي Ç 1
ق/ / ه ê13 متوفي Ç 2

صدوق شيعهاند/ دانشمندان بزرگترين و نامدارترين از مفيد2 شيخ و صدوق1 شيخ
جÇاللت در و است معتبرتر همه از بودند, شيعه مورداعتماد دانشمندان كه يون" قم" بين
او مكÇتب از نÇجاشي و طوسي مرتضي, رضي, چون شا گرداني كه بس همين مفيد قدر
انديشه آزادي و علم شأن كه چنان آن ÇÇ عالم دو اين كه است ه توج جالب آمدهاند/ بيرون
ÇÇ مسأله هشÇتاد عÇليالمشÇهور ÇÇ عقيدتي كوچك و بزرگ مسألهي چندين در ÇÇ است
ÇÇ شا گردش كه آن حال ميكند/ تكيه نقليات بر بيشتر صدوق زيرا دارند/ شديد اختالف
است/ مذهب عدلي و مسلك عقلي متكلمي مفيد, ÇÇ شيعي عالمان همهي استاد سپس و
نزديكاندو معتزله به روش در كه هستند شيعي عالمان جمله آن از رضي مرتضيو مفيد,
نكÇته صÇدوق بÇر تÇندي لحÇن با گاه مفيد جعفرياند/ مكتب كالمي سنت دنبالهرو البته
مÇعناي جسÇتجوي در كه آن يا و پذيرفته رسيده, دستش به هرگونه را اخبار كه ميگيرد
از يون" مÇق" ÂÇك و صدوق خود كه دانست بايد هم را اين است/ نبوده خبر براي معقولي

لوÇغ رنگ كه چيزهايي Hمخصوص ÇÇ ميرسيده دستشان به هرچه و بودهاند اخبار ناقدان
بي سهوالن به كسي كه ميشمردند " غلو" را اين يون" قم" Âمث نميپذيرفتهاند/ ÇÇ است داشته

است/ نوشته بي سهوالن در رسالهاي صدوق خود نباشد/ معتقد
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ه, زيدي ه, اسماعيلي قبيل از قوي جريان چند شيعه بين كه بود شده واقع زماني در مفيد
اهل كالمي و فقهي مذاهب ساير بودند/ فعال گونا گون فرق و شعبهها با ه/// امامي غÔالت,
داشÇتند/ اشÇتغال خÇود عÇقايد تÇبليغ بÇه يك هر صوفيانه و فلسفي نحلههاي نيز و سنت
نÇظر حسÇن ه تÇالب بÇخشد/ تÇثبيت Gنظر و Âعم را ه امامي كه بود اين مفيد مكتب وظيفهي
و مÇفيد شيخ هدف اين بردن پيش براي مساعدي زمينهي ع, باتشي بويه آل فرمانروايان
اث حÇب يك لحÇن با مفيد كه كرد ب تعج نبايد لذا افتاد/ مÆثر بسيار و شد همانديشگانش
گفت: ارسطو كه همچنان ميتازد/ صدوق استادش بر حتي و ميگويد سخن ي جد بسيار

مÇحمد سÇيد مهي قدÇم (رك: گرفتهاند ايراد علما نيز صدوق فقهي فتاوي بعضي بر كه داشت ه توج بايد Ç 1
/(32 ص الشراÄع, علل بر بحرالعلوم صادق

است>1/ عزيزتر آن از حقيقت اما است, عزيز <افالطون
ازانتقادات است تلخيصي و برگزيده ميگذرد, خوانندگان نظر از كه مختصري  گفتار

اواÇÄل كتاب بهدنبالهي كه است چرندابي مرحوم چاپ مفيد Çدوق الص عقاÄد شرح كتاب به ما ارجاع و مراجعه Ç 2
است/ شده چاپ زنجاني) االسالم شيخ تعليقات و مه مقد) مفيد والمختارات المذاهب في المقاالت

صدوق2/ بر مفيد

/29 حجر, Ç 3

مانند خدا به روح اضافهي گويد: روحي>3 من فيه نفخت <و آيهي دربارهي صدوق

/2ì , حج Ç 12ì بقره, Ç ê

و اعÇظام اضÇافه, از مÇراد مÇورد ايÇن در گÇويد: مفيد خداست4/ به بيت انتساب و اضافه

/179 Ç 180 ص Ç ë

است5/ ا كرام به اختصاص

/7ë ص Ç ì

تكرار اين گويد: مفيد ت/ قو قدرتو يعني دست دو گويد: "يدي"6 معناي در صدوق
يكي و دنياست در يكي نعمت دو و است نعمت معناي به "يد" اينجا در بود; خواهد معنا

/180 Ç 181 ص Ç 7
/ìê ماÄده, Ç 8

دست دو كه ميشود نيز و مبسوطتان>8/ بداه <بل است: آيه اين در همچنانكه آخرت7/ در

/181 ص Ç 9

دو انتساب و اضافه كه ميشود نيز و باشد9/ نعمت معناي به ديگري و ت قو معناي به يكي
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/181 ص Ç 1

باشد1/ تخصيص باب از خودش به دست

/1ê2 نسا¾, Ç 2
/ì7 توبه, Ç 3

/ëë عمران, آل Ç ê
/1ì بقره, Ç ë

اينها گويد: خدا دربارهي استهزا¾5 و مكر4 نسيان3, خدعه2, كاربرد به راجع صدوق
چيزي گاه عربي در كه چرا ميكند, تأييد را اين مفيد است/ آدميان افعال جزاي معناي به
امÇوال لونÇيأ ك ذينÇال نا> است: آمÇده زير آيهي در چنانكه مينامند, آن جزاي نام به را

/10 نسا¾, Ç ì

آتش ميخورند كه را حرامي خوشمزهي خورا كهاي 6<Gنار بÔطونهم في نمايأ كلون ا اليتامي×

/182 ,183 ص Ç 7

است/7 آتش آن جزاي چون است, ناميده

/ì7 توبه, Ç 8

"خدعه" مجراي جاري هم اين گويد: خدا دربارهي "نسيان"8 كاربرد مورد در صدوق
كه است آن بهتر اما نيست غلط اين گويد: مفيد آن, جزاي به چيزي ناميدن يعني است/
أتن ها سÖن Ôن او ¹آي من Öخ سÖنن <ما ذيل: آيهي رفته, كار به تأخير و ترك معناي به نسيان بگوييم

/10ì بقره, Ç 9
/183 ,18ê ص Ç 10

است10; "نÆخرها" يا حالها> علي <نتركها معني به ها" سÖنÔن" اينجا در كه ثلها>9 م او نها م ير خب

/ì7 توبه, Ç 11

هم خدا كردندو فراموش را خدا منافقان كه بود خواهد اين بهمعناي سيهÔم>11 ن ف سواهللان> پس
<انسÇاهÔم مÇيفرمايد: ديگÇر آيÇهي در هÇمچنانكه نÇياورد/ حسÇاب به را آنان ثواب در

/19 حشر, Ç 12

را خويش حال رعايت و تيمارداري عقاب, سبب به كه واداشت را آنان يعني هم>12/ سÔنف ا

/18ê ,18ë ص Ç 13

گويند13/ ترك
مÇفيد اوست/ ذات صÇفات از كÇنيم وصف بدان را خدا ما هرچه است: گفته صدوق
عالم/ قادر, , حي مانند: است, ذات صفت است; جداييناپذير خدا از كه صفاتي آن  گويد:
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ميشود, داده نسبت خدا به صفات آن خدا, از فعلهايي ظهور با كه, هست هم صفاتي اما
نيست, صحيح آن ضد به بودن متصف ذات, صفات در مÔميت/ مÔحيي, رازق, خالق, مانند:
اما نباشد/ دانا گاه هيچ خدا كه كرد ر تصو نميشود يعني هست, افعال صفات در كه آن حال

/18ë ,18ì ص Ç 1

نيست1/ مÔميت زنده زيد براي االÐن گفت ميشود
خÇداونÇد يÇعني تكوين/ به نه تقدير به خداست مخلوق بندگان افعال گويد: صدوق
و نيست خدا مخلوق بندگان افعال گويد: مفيد است/ بندگان افعال مقادير به عالم همواره
در است/ آن برخالف صحيح احاديث و نيست معتبر كرد, استناد بدان صدوق كه حديثي
را هرچه ما بود, چنين ا گر و بنامند چيز آن خلق را چيزي به علم كه نيست معهود عربي
بÇهمعناي لغت در تÇقدير اما ÇÇ است غلط Hبداهت هم اين كه ÇÇ بوديم آن خالق ميدانستيم
از است ه نزÇم خÇداونÇد و است فÇعل بÇا بÇلكه نيست, تنها علم به تقدير زيرا است/ خلق

/18ì ,187 ص Ç 2

حال2/ همه در پليديها و زشتيها آفرينش
بÇندگان افÇعال <آيا پرسيدند: حضرت آن از كه است دست در دهم امام از روايتي
در كه آن حال نمينمود/ بيزاري ازآن بود, اعمال آن خالق خدا ا گر خداست?> آفريدهي
از بÇراÄت مÇنظور كه < ÔهÔسول ر و كين شرÔالم ن م Õريب اهللا <انَّ ميفرمايد: 3 آيهي توبه, سورهي

/188 ص Ç ê و 3

موسي از ابوحنيفه كه آوردهاند نيز و آنها3 ذات از نه است كين مشر زشتكاري و شرك
بÇيرون حÇالت سÇه <از فرمود: حضرت كيست? از بندگان افعال كه پرسيد جعفر(ع) بن
از ا گر است/> بنده از فقط يا و است بنده و خدا ميان مشترك يا خداست از فقط يا نيست,
باز است مشترك ا گر و بود خواهد خدا ويژهي افعال آن نكوهش و ستايش كه خداست
كه ميشود ثابت و است باطل وجه دو اين كه بود, خواهند انباز نكوهش و ستايش در هم
ا گÇر و دارد حÇق كÇند, عÇقوبتشان جÇنايتشان بابت خدا ا گر و است بندگان از افعال

است/4 آمرزگاري شايستهي او هم باز بيامرزدشان,
زشت/ نه نيكوست آفريده, هرچه خدا داريم: است, احاديث بر م مقد كه درقرآنهم
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/7 سجده, Ç 1
/3 الملك, Ç 2

و 2< ت ÔفاوÇت مÇن م×نÇح الر لقÇ خ في تري× <م×ا فÇرمود: ديگر جاي و لقه>1 خ ¾ي ش ÔلÔك ن حسا>
شامل كه افعالي خلق دادن نسبت پس است/ متفاوت خود نفس در كفر و كذب كه ميدانيم

/188 ,189 ص Ç 3

نيست3/ صحيح خدا, به كفر] و كذب [مانند است تضاد و تفاوت
تو كه است اين مثالش گويد: امرين> بين Õامر بل تفويض ال و جبر <ال معناي در صدوق
خÇود حÇال به را او تو و نميپذيرد او و كني نهي را او و ببيني معصيتي درصدد را مردي
به را او تو منكر, نهي از پس كه بابت اين از شود/ مرتكب را معصيت آن او و وا گذاري

/189 ص Ç ê

به كسي واداشتن يعني جبر گويد: مفيد نيستي4/ معصيت به او آمر وا گذاشتهاي, خود حال
كه آن بدون آفريدگان, در فعل آفريدن يعني درواقع غلبه/ و قسر و اضطرار راه از  كاري
مÇيدهد انÇجام ا كÇراه به انسان كه را كاري Áمعمو البته باشند/ داشته امتناع و دفع قدرت
اما ميگويند/ جبري دهد] انجام را آن كمميلي با دارد, امتناع قدرت كه آن عين در [يعني
كه است آنان عقيدهي Hاينعين باشدو نداشته امتناع قدرت Hمطلق كه است آن جبر حقيقت

است/ آفريده مخلوق در را افعال خدا  گويند
و است مجاز چيز همه و شده برداشته خاليق كار از منع كه معناست بدين تفويض اما
خÇداونÇد كه بود خواهد اين قول دو بين واسطهي است/ اباحيان و زنديقان نظريهي اين
از است/ كÇرده ف تصر صاحب اعمالشان در و ساخته توانا خودشان افعال بر را بندگان
و وعده كرده, منع زشتيها از و نموده ترسيم خطوطي و داشته ن معي حدودي ديگر سوي
كنندهي مجبور اعمالشان بر بندگان بخشيدن قدرت با خداوند است/ آورده كار در وعيد
[پس نداشته روا ايشان بر را اعمال بيشتر ديگر طرف از نيست]/ جبر [پس نيست/ آنها
فÇرموده نÇهي بÇد از و امÇر خوب به داده, نشان را كارها بد و خوب نيست]/ هم تفويض

/189 ,190 ص Ç ë

است5/
حال عين در است/ كرده اراده و مشيت خدا گويد: مشيت و اراده معناي در صدوق
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او علم به جز چيزي كه است كرده اراده و مشيت نيز و نميپسندد و ندارد دوست را عملي
او چون است/ احاديث ظواهر براساس گفته باب اين در صدوق چه آن گويد: مفيد نباشد/
نبوده, ت حج موجب بر عمل و آنها دروغ و راست بين تميز و احاديث در نظر به معتقد
ضعف در حالش بگذارد راويان تقليد و گونا گون گفتههاي بر را مذهبش پايهي هركس و

بود/ خواهد چنين
و مÇاست نÇيكوي افعال بر خداوند ارادهي كه است چنين باب اين در حق عقيدهي

و> فرمايد: چنانكه نكرده, زشتي مشيت و پليدي ارادهي او ما/ زيباي كارهاي بر او مشيت

31 مÆمن, Ç 1
/18ì بقره, Ç 2

نيب Ôي ل Ôاهللا ÔريدÔو<ي ر>2 ÖسÔالع ÔمÔيك ÔريدÔالي رو ÖسÔالي ÔمÔكب Ôاهللا ÔريدÔي> فرمايد: نيز و باد>1 لع ل HلمÔظ ÔريدÔي Ôاهللا ما

/2ì نسا¾, Ç 3

ات هو الشَّ يتَّبعون ذينال ÔريدÔي و ليكÔم ع توبي Öنا ÔريدÔي Ôاهللا و> و قبلكÔم>3 ن م ذينال نن Ôس يكÔم هدي و لكÔم

/27 نسا¾, Ç ê
/28 نسا¾, Ç ë

عيفا5/ ض Ôنسان اال قل Ôخ و نكÔم ع فف خÔي Öنا Ôاهللا ÔريدÔي> و عظيما>4 ميال تميلوا ان
است/ نكرده را معاصي مشيت و اراده خدا كه اين بر است گواه خدا كتاب بدينگونه
من و الم Öس الل Ôه ر Öد ص Öح شري Ôهدي هي ان Ôاهللا ردÔي <فمن ميكنند: استناد زير آيهي به مجبره كه اين اما

/12ë انعام, Ç ì

نيست/ آنان مقصود به مربوط آنان ت حج اين /6<Hج ر ح Hقي ض Ôه در ص Öلجعي Ôلَّه ضÔي ان Ôاهللا د رÔي
عطايشان اسالم براي صدر شرح كساني, طاعت جزاي به خدا كه است اين معنياش بلكه
اهÇل قÇول از ديگÇر جاي در كه چنان است/ نعمت معناي به جا اين در "هدايت"  كرده/

/ê3 اعراف, Ç 7

ثواب و نعمت كه را خدايي <سپاس يعني: لهذا>7 هدانا الَّذي هلل Ôمد لح ا> است: آورده بهشت
چنان است/ عذاب معناي به بحث مورد آيهي در "ضالل" كلمهي و بخشيد>/ بهما بهشت

لقÇ خ âفيÇل HنÄا رضاال في للÖنا ض <اÄذا كرده: استعمال هال ك معناي در را ضالل عرب  كه

/10 سجده, Ç 8

ميشويم?> تازهاي آفرينش وارد شديم, هال ك زمين در آنكه از پس <آيا يعني ديد>8 ج
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و است بوده آنان بدكاري جزاي ايمان, توفيق سلب يعني اسالم پذيرفتن از صدر ضيق و

/191 Ç 193 ص Ç 1

است1/ نموده ضالل مشيت و كفر ارادهي خدا كه نيست اين آيه معني

/99 يونس, Ç 2

ايÇن مÇراد 2<Hميع ج ÖمÔهل Ôك رضياالف ن م منÐال كب ر ¾شا لو و> ميفرمايد: كه آيه آن اما
است نكÇرده را كار اين اما كند, ايمان به مجبور را مردم همهي ميتوانست خدا كه است

Ôه كرÔت نتاأف> است: آمده آيه آخر در كه چنان است/ خواسته مردم از اختياري ايمان بلكه
بÇندگان معصيت ارادهي خدا كه اين به قول از جبريان كه اين نين>/ مÆÔم يكونوا تي ح اسالن
نافرمانيهاي و باشد او علم مطابق چيز هر كه كرده اراده خدا ميگويند و ميگريزند  كرده,
بگويي: كه است اين مثل نميكند/ عوض را چيزي شود, شمرده گناه و زشت او به نسبت
ابÇوعمرو كÇه ايÇن بÇه ه باتوج ميدهم/ دشنام را ابوعمرو بلكه نميدهم, دشنام را زيد من

/193 ص Ç 3

باشد3/ زيد  كنيهي
و است شÇده نÇهي ر دÇق دربÇارهي كÇالم كÇه است گفته ر دق و قضا بحث در صدوق

/19ê ص Ç ê

شÇايد كه نموده اتكا ي شاذ احاديث بر صدوق گويد: مفيد آورده4/ اسناد بدون احاديثي
چون كه بود آن شايسته نداده, دست به آن از درستي معناي او اما دارد/ هم صحيحي وجه

گذارد/ فرو را باب آن در گفتار ندانست را قضا معني
است: معني چهار به قضا اما

/12 لت, فص Ç ë

يÔومين>5/ في سماوات بع س نÔفقضاه> خلق: معناي به يكي

/23 بنياسراÄيل, Ç ì

/6<Ôاهيا الا تعبدوا اال كب ر <وقضي امر: بهمعناي دوم

/ê بنياسراÄيل, Ç 7

اسراÄيل///>7/ بني الي قضينا و> اعالم: معناي به سوم
و < الحق ب يقضي اهللا و> داوري: و باطل از حق جدا كردن يعني فصل/ معناي به چهارم
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/ì9 ,7ë زمر, Ç 1

الحق>1/ ب بينهم <قضي
فÇرجÇام بÇه و يافتن سرانجام و شدن تمام آن و دارد هم پنجمي معناي قضا  گفتهاند

/ê1 يوسف, Ç 2

برميگردد/ (خلق) ل او معناي به اين و تستفتيان>2 فيه الذي Ôمراال ي ضÔق است: كاري رسيدن
را معاصي خدا كه بگويند نميتوانند زيرا است, باطل صورت هر به مجبره قول حال
ايشان در را معاصي بگويند بايد باشد خلق معناي به قضا ا گر چون كرده, قضا بندگان بر

/7 سجده, Ç 3

بهمعناي را قضا ا گر و است3 آفريده نيكو را چيز هر كه ميفرمايد خدا كه آن حال آفريده,

/28 اعراف, Ç ê

اعÇالم بÇهمعناي نه و شا¾>4/ Öحالف ب يأمÔر ال Ôاهللا <انَّ كه است خالفقرآن جبر باز بگيرند امر
و مÇعصيت, يÇا كÇرد خواهÇد طاعت آينده در كه نشده داده خبر كس هيچ به زيرا است,
قضاوت و حكم زيرا ندارد, جبريان نظريهي براي سودي داوري معناي در قضا همچنين

/19ë ص Ç ë

است5/ باطل بندگان معاصي و حق, خدا
دو باشد, صحيح Gسند ا گر آورده, قدر و قضا در كالم از نهي در صدوق كه اخباري اما
گÇمراه را ايشÇان مÇوضوع ايÇن در كÇالم كÇه است كسÇاني از نهي كه اين يكي دارد: وجه
و است سÇازگار كسÇاني براي چيزهايي زيرا باشد/ مكلفان عموم نهي كه اين نه ميسازد
چون در كالم از نهي معني به قدر و قضا در كالم از نهي كه اين دوم ناسازگار, ديگران براي
مÇردم بÇيشتر از را امÇر و خÇلق علل خدا زيرا باشد, آن اسباب و علل و آفرينش چند و
عÇبث بÇه را خÇلق خÇدا كÇه دانست بÇايد كÇلي بÇهطور و فيالجمله است/ دانسته پوشيده

/11ë مÆمنون, Ç ì
/1ê انبيا¾, Ç 7

بÇجا و درست يÇعني انÇدازه به چيز هر نشده7, خلق بازيچه به زمين و آسمان نيافريده6,

/ê9 قمر, Ç 8
/ëì ذاريات, Ç 9

دربارهي آفريدم9/ عبادت براي فقط را انس و جن فرموده كه اين و است8/ شده آفريده
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موردنظر تقوي بلكه نميرسد خدا به قرباني خون و گوشت كه است فرموده هم عبادت

/37 , حج Ç 1

اوست1/
عÇقل نÇزد مÇعنايش و است صحيح Hممسل زرار¸ حديث كرده, نقل كه اخباري ميان
فÇرمود: (ع) صÇادق امÇام كÇه است اين حديث جبر/ رد و عدل به قول بر مÆيد و روشن
كÇرده, عÇهد آنÇان بÇا چه آن دربارهي ايشان از سازد محشور را مردم كه وقتي <خداوند
مردم كه معناست اين به ناطق هم قرآن كرده>/ قضا آنان بر چه آن دربارهي نه ميپرسد
خÇدا نÇبودند, مسÆÇول بود الهي قضاي به مردم اعمال ا گر و هستند خود اعمال مسÆول
دربارهي فقط نميپرسد, است آن در چه آن و آنان ذات يعني كرده قضا چه آن دربارهي
و قضا معقول معني است اين و ميپرسد كرده, دشان متعه آن بد و خوب بر كه اعمالشان

/19ë ,197 ص Ç 2

قدر2/
سÇاخته توحيد فطرت بر را خلق همهي خداوند كه گويد "فطرت" دربارهي صدوق
آغاز معناي به فطرت گويد: مفيد است/ نكرده روشن را فطرت معناي صدوق اما است,

/1 فاطر, Ç 3

معنياش التوحيد>/ علي الخلق <فطراهللا فرموده (ع) صادق امام كه اين اما است3/ آفرينش
ا گر كه كرده, اراده را توحيد ايشان از كه اين نه آفريده, توحيد براي را مردم كه است اين
آن دليل هست جهان در د غيرموح افراد كه اين و نميبود عالم در دي موح غير بود چنين
و كنند كسب را توحيد تا آفريده را ايشان بلكه نيافريده, آدميان در را توحيد خدا كه است
علي هوف Ôديول Õمولود لÔك > معناست: همين است, عامه و ه خاص مقبول كه نبوي حديث آن
به را او تا سرشته و بپرستند را او تا آفريده را مردم خدا رانه>/ نصÔي و دانه هوÔي ÔواهÖبا انما و الفطر¸
گÇمراهÇان نÇاحيهي از و خودشان ناحيهي از ميبينند, آسيب كه آنان بشناسند/ يگانگي

/197 ,198 ص Ç ê

خدا4/ جانب از نه ميبينند زيان ديگر
است جبر برخالف و عقل و عدل مطابق كه را صدوق نظريات موضوع اين در مفيد

مينمايد/ تأييد
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با جز استطاعت كه آورده جعفر بن موسي از حديثي استطاعت موضوع در صدوق
آنكه حقيقت استو شاذ حديثي اين گويد مفيد نميپذيرد/ صورت خصلت چهار وجود

منتهي× است/ مستطيع سالمي و صحيح هر و سالمت و صحت از است عبارت استطاعت
كÇه مÇيشود و بÇاشد نداشÇته را فعل يك آلت اما باشد داشته استطاعت كسي كه ميشود
با بلكه ندارد, تضاد استطاعت با منع اين باشد, فعل يك از ممنوع اما باشد داشته استطاعت

دارد/ تضاد فعل
نات محصÇÖال ح نكÇي ان Á ÖوÇط ÇنكÔم م Çتطع Öسي لÇم مÇن و> مÇيخوانÇيم: درقرآن كه چنان

/2ë نسا¾, Ç 1

نكÇاح اسÇتطاعت ميتواند كند نكاح كه آن از پيش انسان كه ميشود معلوم منات>1/ ÖÆÔالم
لخرجÇنا تطعÖنا Öاس ول اهللاب فونحلي س و> آورده: ايمانان سست قول از ديگر جاي باشد/ داشته

/ê2 توبه, Ç 2

شهر از پيغمبر لشكر همراه اما داشتند, استطاعت كه است اين ضمنياش مفهوم معكÔم>2

/98 عمران, آل Ç 3

است3/ حج به عمل از قبل هم حج استطاعت نشدند, خارج
شخصي وجود به مشروط زنا استطاعت كه است پنداشته چنين صدوق چگونه پس
زنÇا اسÇتطاعت هم زنا طرف نبودن با كه كرديم روشن ما و كرد? زنا بتوان او با كه است

/198 ,199 ص Ç ê

است4/ حاصل شخص براي
روش به بدا¾ در ه امامي عقيدهي گويد: "بدا¾" به راجع صدوق عقيدهي دربارهي مفيد
ظهور بدا¾ در اصل است/ رسيده هدي× ة مÄا از باره اين در اخباري كه عقل/ نه است سمع

/ê7 زمر, Ç ë

<قÇد گÇويد عÇرب بون>5/ سحتي يكونوا لم ما اهللا ن م دالهÔم ب و> آمده: درقرآن چنانكه است,
ميآيد/ "من" جاي به "ل" جا اين در نÖه"/ دامب" يعني < Õفصيح Õكالم Ôهدالب> يا < Õحسن Õبدا لفالنعمل
كه نيست اين بدا¾ از مراد ميبرند/ كار به اهللا" ن م "بدا معناي در را "بدالله" تعبير هم ه امامي
از مراد بلكه گرديده; آشكار نبود, معلوم او بر كه چيزي يا شده پيدا تازهاي نظر خدا براي
معلوم چه آن دربارهي شود/ واقع نميرفت گمان غالب ظن به كه است چيزي ظهور بدا¾
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آن نميبرند/ كار به را بدا¾ لفظ شود, چنان كه ميرفت قوي احتمال يا ميشود پيدا كه بود
بار دو كه است آن به اشاره اسماعيل>/ في له بدا كما ¾شي في هلل بدا <ما كه صادق امام  گفتهي
جان از دفاع در خدا لطف صادق(ع) امام دعاي به و برسد قتل به اسماعيل بود نزديك

شد/ ظاهر صادق(ع) امام (پسر اسماعيل

/2 انعام, Ç 1

زياد و كم قابل را عمر نيزقرآن جايي در است1/ دوگونه اجل كه دانست بايد را اين

/11 فاطر, Ç 2
/10 نوح, ,9ì اعراف, Ç 3

بدا¾ نموده3/ استغفار و ايمان به مربوط را آسمان از باران و بركات نزول و دانسته2 شدن
باشد ميان در خدا رأي تغيير كه اين نه باشد, شرطي به مشروط تقدير كه است مواردي در

/(Gكبير G علو المبطلون يقول عما اهللا (تعالي
و مجازي كاربردشان گرفتهاند, رأي تغيير معناي به را بدا¾ كه هم شيعه از دسته آن اما
ميرود كار به بدينگونه خدا مورد در نيز غضب رضاو كلمات كه همچنان است/ استعاري
بÇدا¾ براي بيشتر كه معنايي ميافزايد: سپس مفيد دارد/ (نقل) سمع در مبنا همه, اين و
بعيد نظر به آن وقوع كه ميرود كار به اموري مورد در آن و ماست اعتماد مورد  گفتيم,

/199 Ç 201 ص Ç ê

است4/ باطل فاق باالت باشد بدا¾ به موصوف شود واقع خدا از امري هر اينكه اما بيايد/
خÇدا سÇزاوار چÇه آن به زيرا است, شده نهي گويد: اهللا" في "جدال دربارهي صدوق
اهل و شدند هال ك كالم اهل كه كرده روايت صادق(ع) امام از و ميشود منجر نيست,

/32 هود, ,êì عنكبوت, ,12ë نحل, Ç ë

ديگÇر شÇده5/ امÇر بدان كه آن يكي است/ نوع دو جدال گويد: مفيد يافتند/ نجات تسليم

/ì2 عمران, آل ,3ë9 بقره, ,ì9 مÆمن, Ç ì

در و ميكردند حق به جدل و احتجاج اصحابشان و ه مÄا است6/ شده نهي كه باطل جدال
و النÇاس" يكÇلم من "مثلك فرمود: تشويق را هشام صادق(ع) امام كه است آمده روايت
راه بÇلد اشخاص آن كه بود آن براي كردند نهي كالم از را بعضي الم عليهمالس ه مÄا اينكه
يÇا خÇلق, بÇه اوست تشبيه موضوع در گفتن سخن خدا دربارهي شده نهي كالم و نبودند
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/201 ,202 ص Ç 1

است1/ مرغوب بلكه مجاز تشبيه, نفي و توحيد در كالم اما او/ شمردن ستمگر
ندارد قبول را بيان اين مفيد است/ فرشته دو اسم كه گويد قلم و لوح دربارهي صدوق
يا لوح را فرشتهاي يا بشر هيچ نام لغت در زيرا ميانگارد, حق از دورشدن باعث را آن و

/203 Ç 20ê ,232 ص Ç 2

ننهادهاند2/ قلم
بهمعناي عرش گويد: مفيد است/ خلق همهي كل آن كه گويد عرش معناي در صدوق

/ë طه, Ç 3

3/" استوي× رشالع ليع Ôحمن الر" آيهي به اشاره استيال¾, معناي به استوا¾ و است ملك
در را آن خÇدا و خÇداست ملك از بخشي ميكنند, حملش مالÄكه كه عرش آن اما
خدا همچنانكه ميكنند خدا عبادت آن تعظيم و آن حمل با مالÄكه آفريدهو هفتم آسمان
كÇه است آمÇده حديث در است/ داده قرار خلق زيارت و عبادت براي خانهاي زمين در
را آن جÇح سÇال هر مالÄكه كه بيتالمعمور نام به آفريده عرش زير در خانهاي خداوند
و است مالÄكه معبد كه ضراح نام به آفريده خانهاي چهارم آسمان در و ميآورند بهجاي
عرش از سنگي ا گر كه است روايت صادق(ع) امام از و شده, واقع آن زير در بيتالحرام
پشت بÇر بÇيندازنÇد بيتالمعمور از سنگي ا گر و ميافتد المعمور بيت پشت بر بيندازند

ميافتد/ بيتالحرام
نسبت خود به را عرش تعظيم, براي بلكه شود, سا كن آن بر كه نيافريده را عرش خدا

/20ë ,20ì ص Ç ê

است4/ مجاز باب از كردهاند تأويل علم به را عرش كه اين اما ميدهد/
كه است ل او مخلوق روح و "ارواح"اند همان كه است گفته "نفوس" دربارهي صدوق
است حدس مبنيبر صدوق گفتار گويد: مفيد است/ زنداني ابدان در و شده خلق بقا براي
يكي نفس بود/ بهتر نميپرداخت, آن معاني به و ميكرد اخبار ذ كر فقط ا گر تحقيق, نه
طبع/ ميل و هوي چهارم هوا, سوم جاري, خون بهمعني ديگر است, شي¾ ذات بهمعناي
چÇهارم خÇدا, فÇرشتگان از فرشتهاي سوم ديگرقرآن, است, زندگي بهمعناي يكي روح

جبرÄيل/
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فما عام بالفي االجساد قبل مخلوقه االرواح نا> است: آورده صدوق كه حديث آن اما
است اين صحيحاش معناي و است/ آحاد اخبار از اختلف> منها ماتنا كر و اÄتلف منها تعارف
سپس و تناسخ اهل آنچه طبق نه آفريد/// بشر از قبل سال دوهزار را مالÄكه خداوند  كه
خداونÇد ارواح, خلق از پس هزارسال دو كه ÇÇ پنداشتهاند شيعه مذهب مشبهي حشويان

/207 Ç 209 ص Ç 1

باشد1/ آفريده آنها براي اجسادي
من ميفرمايد:< كل كه است برخالفقرآن باقياند ارواح است: گفته صدوق كه اين و

/2ì رحمن, Ç 2

كه است ملحد فيلسوفان از بسياري عقيدهي كرده نقل تقليد به صدوق چه آن فان>2/ ليها ع
تÇجديد هيكلها و صورتها كه گويند تناسخ اهل ميدانند/ فساد و كون از فارغ را نفس
ناصبيان كه است آن از كمتر و سخنان چنين با است/ انتقال در جاودانه نفس اما ميشود,
كه حديث هر دنبال به سليمالنفس و سادهدل اخباريان و دارند منسوب زندقه به را شيعه

/210 Ç 213 ص Ç 3

نميدهند3/ تميز را نادرست و درست و ميروند برسد, بهدستشان

/222 ص Ç ê
/217 Ç 218 ص Ç ë

/223 ص Ç ì
/223 Ç 22ê ص Ç 7

/22ê ص Ç 8
/227 ص Ç 9 و 10

و حسÇاب عÇقبات9, صÇراط8, اعÇراف7, عÇدل6, مÇوت5, قÇبر4, سÆÇÇال مÇÇورد در

/228 ص Ç 11
/230 ص Ç 12
/232 ص Ç 13
/23ë ص Ç 1ê
/2ê1 ص Ç 1ë

Âك اينها جز و ه15 تقي و عصمت14 نزولقرآن13, تكفير12, حد نار11, و جنت ميزان10,
ميكنيم ذ كر را مورد يك نمونه براي نيست/ موافق صدوق گونهي اخباري مشرب با مفيد

ميبريم/ پايان به را مقاله و
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مفيد اما ميداند/ شدن مقتول يا مسموم اثر بر را امامان و پيغمبر(ص) رحلت صدوق
حسÇنين و عÇلي حضرت است مسلم چه آن است/ شايعات و نيست يقيني اين ميگويد:
قÇوي احÇتمال رضا(ع) امام مورد در و شدهاند شهيد جعفر(ع) بن موسي و الم عليهمالس
الي ليس و ///Gصبر اغتيلوا او قÔتلوا او موا Ôس بانهم الحكم/// الي طريق <فال بقيه مورد در اما هست/

/238 Ç 239 ص Ç 1

سبيل>1/ تيفنه



جÇهانبگلو مهين كوشش به تجدد, درضا محم تحقيق و ترجمه النديم, اسحاق بن محمد تأليف الفهرست, #
/13ìì اميركبير, تهران, سوم, چاپ (تجدد),

نديم# ابن الفهرست

قÇول بÇه (يÇا النديم كاملالفهرستابن متن تهيهي راه در تجدد درضا محم مرحوم
سوم چاپ اينك و كشيد زحمت سالها فارسي به آن ترجمهي نيز و نديم) تجدد: مرحوم
آن خÇود مÇيشود/ مÇنتشر چشمگيري اصالح و تغيير بدون كتاب اين فارسي ترجمهي

دوم/ چاپ مهي مقد از 3 ص رك: Ç 1

فÇرصت1 نÇداشÇتن دليÇل بÇه ولي داشÇته, اذعان كاستيها و كم برخي به كمابيش مرحوم
ميخوانÇيم سوم چاپ مهي مقد در همچنانكه و است بوده سپرده دوم چاپ به را ترجمه

/1ê ص Ç 2

ه البت چاپ اين در بپردازد2/ فارسي متن نواقص رفع به كه نيافته فرصت مترجم نيز بعدها
آن حق اما شده اصالح مترجم يادداشتهاي از استفاده با غيرچاپي و چاپي اغالط بعضي
اشتباهات گه گاه زيرا ميكرد مطابقه متن با را ترجمه تمام ذيصالحي جمع يا فرد كه بود
بهمعناي نبايد وجه هيچ به را سخن اين اما شد/ خواهد اشاره بعضي به كه دارد  گمراه كننده
بÇريدهاي دنÇيا از دست ا كÇنون و زحمتكش و فاضل مرد بزرگ كار شمردن  كوچك
اثÇر بÇزرگترين مÇعرفي صÇرف را خÇود زنÇدگاني Çام اي بÇهترين از سالياني كه انگاشت
اشاره كه نمونههايي نمود/ فارسيزبانان به ÇÇ وسطي قرون بلكه ÇÇ اسالمي  كتابشناسي
در و گÇيرد قÇرار خÇاص ه وجÇت مÇورد بÇايد ÇÇ دارد بيشتري و ديگر نظاير و ÇÇ ميشود
مÇترجÇم كÇار از اصالحات ه البت و گردد اصالح خبره اشخاص همفكري با بعد چاپهاي
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نÇاآشنا خÇوانÇندهي كÇه است صÇورت آن در بÇاشد/ شده ملحوظ امانت تا باشد ص مشخ
بÇيشتر خÇاطر اطÇمينان بÇا ميتواند ندارد دسترس در را عربي اصل كه كسي يا بهعربي

سطر: و صفحه قيد با مهم نكتهي چند اينك نمايد/ ارجاع و رجوع فارسي بهترجمهي
سيرهاي صاحب كه كساني و راويان و مستوفيان اخبار <در :13 سطر . ê صفحهي È
و والنسÇابين الروا¸ و االخÇباريين اخÇبار <فÇي است: ايÇن عربي متن بودند>/ تازه و خاص
راويان و اخباريان اخبار <در باشد: بايد چنين صحيح ترجمهي واالحداث>/ السير اصحاب

وقايعنگاران>/ و سيرهنويسان و نسبشناسان و
صحيح ترجمهي شده, ترجمه مكتب" "صاحب به تعاليم" "اصحاب حاشيه: . ë ص È
و رياضيات بر قدما اصطالح طبق ÇÇ اوسط علم يا تعليمي" "علوم زيرا است "رياضيدانان"

/ê13 ,ê1ê ص سجادي, جعفر سيد عقلي, علوم فرهنگ Ç 1

است1/ ميشده اطالق ÇÇ بدان وابسته علوم
هÇمان صÇحيحاش است, شده ترجمه "خرافه گويان" به فين" مخر" :7 س . ì ص È

است/ آمده ë39 ص در كه است "افسانه گويان"
عهدهي "بر ميشد نوشته بايد حميري" فالن پسر فالن "از جاي به :1ê س . 9 ص È

فالن///>/
در Hتقريب اشتباه اين و شده ترجمه اسامه" "بردهي به اسام¹" "مولي :1 س . 12 ص È
در كه (70 Ç 7ê Ç 8ë Ç 87 Ç 89 Ç 97 Ç 120 Ç 17ì /// صفحات Âمث) شده تكرار فصول تمام
در 72 صفحهي در است/ قبيله يا خاندان آن به "وابسته" معناي به "مولي" موارد اين تمام

است/ شده ترجمه درست "برده" معناي به "مولي" فرزدق شعر ترجمهي
كÇه آمÇده جÇمع بÇه أتكÇثر" وفاÄهم و "فبوصلهم مصرع ترجمهي :8 س . 18 ص È

است/ مفرد پيداست
عÇربي عبارت ميكرد>/ پيشبيني عمر كه را همان ديدم من <و :1ì س . ê1 ص È
عمر با هم من <و است: چنين صحيح ترجمهي كه عمر> راه الذي ذلك رأيت <و است: اين

شدم>/ همرأي
كÇه پÇيداست نÇميشود>/ ديÇده درقرآن "طهار" نام به <سورهاي :ë س . êì ص È
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است/ "مجادل¹" سورهي منظور و است صحيح "ظهار"
كه لوان" Ôح" است, صحيح " گردو" و شده ترجمه نارگيل به "جوز" : 8 س . ë1 ص È

ندارد! نارگيل
است/ كساÄي" از "راويان مراد كساÄي"/ "راويان :9 س . ë2 ص È

"اليكÇلم" فÇعل كÇه است آن درست نگÇويند>/ سÇخني <زاÄرانش :ë س . 78 ص È
گÇفته سÇخني زاÇÄرانش <بÇا شÇد: خواهÇد چنين ترجمه و شود خوانده مجهول بهصيغهي

نشود>/
يÇا "رجÇزپرداز" بÇايد شÇده/ تÇرجÇمه "رجÇزخÇوان" بÇÇه "راجÇÇز" :3 س . 82 ص È

شود/ ترجمه "رجزگوي"
است: ايÇن صحيح نميدادند>/ سالم او به شريف مردمان <زيرا :1ì س . 92 ص È

بودند/> نجسته سالم او گزند از وضيع و <شريف
اين صحيح باشد>/ كرده تن به مرا جامهي دروغ به كه ماند آن <به :11 س . 9ë ص È
را تÇثنيه ادات يÇا¾ مترجم, باشد>/ دروغ از باالپوشش و جامه زير كه ماند آن <به است:

/ 82 ص بيروت, چاپ ,ì1 ص تجدد, عربي متن Ç 1

زور"1/ ثوبي است:" كالبس اين عربي عبارت است/ كرده ر تصو متصل مفرد ضمير
نباشد"/ الذهن "حاضر كه است آن مراد نباشد"/ "حاضر :3 س . 97 ص È

است: آمده والقباÄل> االشعار في صنع¹ له <و عبارت ترجمهي در :1ê س . 112 ص È
و تأليÇف قÇبايل, و اشÇعار <در است/ چنين صحيحاش بود>/ هنرمند قبايل و اشعار <در

دارد>/ تصنيف
بÇوده اين مراد نمايد>/ رد را حاجيان نميتواند كسي من <مثل حاشيه: . 113 ص È

ندارد>/ را حاجيان سوي از شدن منع ل تحم مني, <همچو كه است
<هر است: شده ترجمه چنين صدر> محن¹ مورد لكل <و عبارت :11 س . 18ê ص È
شود, گرفتاري يك وارد <هركس است: چنين آن صحيح كه دارد> آمري رنجدهندهاي

دارد>/ شدي بيرون
كÇه كÇرده تأليÇف كتاب چندين كاتب/// <خشكنبانجهي :18 و 17 س . 230 ص È
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<خشكنانجه/// است: چنين عربي متن داد/> نسبت خود به را آنها اسماعيليه رهبر عبدان
كÇتابهايي كاتب/// <خشكنانجهي يعن االسماعيليه> صاحب عبدان نحلها و كتب عد¸ الف
خشكÇنانجه كÇه داشت ه توج بايد داد>/ نسبت اسماعيلي عبدان به را آنها و كرد تأليف
HمنÇض است! مÇيزيسته او از پيش صدسال يك عبدان و بوده النديم ابن رفيق و معاصر
,3ë3 ص ÇÇ شده اشاره بدان كتاب همين در و بوده معمول عبدان به ديگران آثار انتساب

است/ گمراه كننده به كلي ترجمه در اشتباه كه است مواردي از اين ÇÇ 8 س
بن د محم و كلثوم, بن خالد و اصمعي, ابوعمرو, القيس, امر¾ <از :10 س . 2ì0 ص È
اصÇمعي, ابÇوعمرو, را امÇر¾القÇيس <شÇعر كÇه است اين مراد كردهاند>/ روايت حبيب,
سطر صفحه, همين در اشتباه اين عين كردهاند/>/ روايت حبيب بن د محم و كلثوم خالدبن
است/ كرده روايت زهير خود از اصمعي فيالمثل كه ميپندارد خواننده و داده رخ نيز 1ê

شاعر"/ " كاتبان ميگويد: فارسيزبان كاتبان", "شعرا¾ :ë س . 277 ص È
شده ترجمه پرهيزگار///> مردمان <از به الناظرين> رجالهم من <و :19 س . 3ê1 ص È

است/ صحيح اثان///> بح و مناظره كنندگان <از  كه
نÇوشته چÇنين بÇود بهتر عجلي>/ ابودلف شهر محر كه < كرج حاشيه: . 3ë2 ص È

ابودلف///>/ كرج به مشهور دوم, و ل او فتح به < كرج ميشد:
صورت همان به بايد نيست, مناسب "نيرنگات" يا "نيرنگها", :ëë3 و ëëê ص È

شود/ نوشته "نيرنجات" مصطلح



العÇام¹ المÇصري¹ الهÇين¹ فود¸, ين عزالد د/ تقديم: حجاب, فريد محمد د/ الصفا¾, اخوان عند السياسي¹ الفلسف¹ #
ص/ ê9ê ,1982 للكتاب,

الصفا# اخوان سياسي فلسفهي

زبÇانهاي بÇه بسياري تأليفات و تحقيقات الصفا خوان ا دربارهي اخير قرن نيم در
و مÇوقعيت و سÇرگذشت نÇاشناختهي گÇوشههاي حÇال اين با است; گرفته انجام مختلف
است كوشيده كتاب اين مÆلف ميطلبد/ بيشتري تحقيق هنوز مرموز انجمن اين واقعيت
نظريهي آرماني فلسفيو پايههاي و گروه اين پيدايش اجتماعي شرايط محيطو تصوير با
" شر اهل "دولت آن تبليغ با داشتندو نظر در ايدهآل دولت يك از كه ري تصو نيز ايشانو

درست شÇناخت بÇه را خوانÇنده ي تاحد ميانگاشتند, اضمحالل و سقوط آستانهي در را
يÇافته دست نيز تازهاي نكات به موشكافي و تدقيق با ه البت و شود رهنمون الصفا اخوان

كرد/ خواهيم اشاره بعضي به كه است
از: است عبارت كه ميافكنيم, كتاب اصلي عناوين به نگاهي ابتدا

بعد به 22 ص الصفا اخوان اسم
بعد به 33 ص الصفا اخوان عصر
بعد به ëë ص الصفا الخوان الجغرافي¹ البين¹
بعد به ì3 ص الصفا اخوان اشخاص
بعد به 80 ص الصفا اخوان رساÄل
بعد به 90 ص الدعو¸ ي¹ سر
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بعد به 11ë ص المراتب نظام
بعد به 1ê2 ص الدعو¸ نظام
بعد به 1ì9 ص السري¹ المجالس نظام
بعد به 190 ص الصفا خوان ا عند الفيض فلسف¹
بعد به 197 ص االخوان فلسف¹ في والرموز االعداد علم
بعد به 211 ص عنداالخوان والفلسف¹ ين الد بين التوفيق
بعد به 232 ص االخوان فلسف¹ في المطلق االنسان
بعد به 2ê7 ص االخوان عند ظر المنت المهدي نظري¹
بعد به 2ì2 ص عنداالخوان الروحاني النسب فكر¸
بعد به 271 ص االنسان االجتماع طبيع¹
بعد به 282 ص البشر طبقات
بعد به 30ì ص االمم/// طباÄع
بعد به 32ë ص ادوارها و اعمارالدول
بعد به 33ë ص عنداالخوان السياس¹ مفهوم
بعد به 3ë7 ص السياسي االجتماع غاي¹ الفاضله المدين¹
بعد به 37ì ص والتشيع ¾االنتما
بعد به 397 ص الصفا اخوان عند والخالف¹ االمام¹ مفهوم
بعد به ê07 ص االمام/// الي الحاج¹
بعد به ê2ë ص الصفا اخوان عند االمام تعيين
بعد به 3ê7 ص لالمام¹ الفطري¹ الشروط
بعد به êëë ص االخوان عند الديني¹ الدول¹
بعد به êìë ص فرنگي مراجع
بعد به ê71 ص عربي مراجع

است/ آورده را
عÇين مÇورد هÇر در كه مبسوط و جامع است تحقيقي ميشود مالحظه كه طوري به
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بÇه مراجعه از را خواننده تا كرده نقل را رسال¹الجامع¹ و ازرساÄل استشهاد مورد عبارات
سازد/ بينياز اصل

اخÇوان مÆÇلفرسÇاÄل بهنظر كه است رساÄل اسم در تحقيق كتاب جالب نكات از

/32 ص Ç 1

صفا"1/ اخوان" براي شده نوشته يا شده فرستاده رساÄل يعني الصفا
از تأليÇف شÇروع كÇه رسيده نتيجه اين به مÆلف رساÄل, نويسندگان زمان دربارهي
چهارم قرن اوايل در را نهايي شكل البته كه است هجري سوم قرن اوايل دومو قرن اواخر

/ê7 ص Ç 2

يافته2/
نÇتيجه ايÇن بÇه مÆÇلف مÇختلف, آراي جي الÇح از پس رساÄل نويسندگان مورد در
"احمدالوفي" به مشهور اسماعيلي امام جعفر, بن اسماعيل بن د محم بن عبداهللا كه ميرسد
مÇرجÇع چند ا گرچه است/ بوده كار اين شروعكنندهي ق) / ه 19ì Ç 212 امامت (تاريخ

/72 ,73 ص Ç 3

عات Ôد نيز بعضي دانستهاند3/ مأمون زمان در يكجا را رساله (ë1 (يا ë2 انتشار متفاوت
عبداهللا از عبارتند چهار آن كه دانستهاند رساÄل واقعي مÆلفان را احمدالوفي" "امام اربعهي

/73 ,7ê ص Ç ê

آن و حمدان4 بن عبداهللا و مبارك بن عبداهللا الحسين, بن سعيد بن عبداهللا اح, قد ميمون بن
بÇه مÇربوط گÇفتهانÇد رسÇاÄل نويسندگان اسامي به راجع ديگران و توحيدي ان ابوحي چه
رساÄل ل مكم حال عين در و ص ملخ كه است الجامع¹ نيزرسال¹ و رساÄل نهايي صورت
آن نويسندگان و بوده مختلف مراحل در رساÄل تأليف كه اين خالصه ميشود/ محسوب
احمد و ق) / ه 212 (متوفي وفي احمد و ق) / ه 182 يا 181 (متوفي مبارك بن عبداهللا از
سعيد بن عبداهللا و ق) / ه 229 متوفي Ç اسماعيلي (امام دالتقي محم به معروف عبداهللا بن
در رفÇاعه بÇن زيد جماعت تا و شده شروع ق) / ه 2ê0 از بعد متوفي Ç اسماعيلي (داعي

برميگيرد/ در را چهارم قرن اواخر
ه / ق) 398 يا 39ë (متوفي مجريطي سلمهي م حكيم را الجامع¹" "جامع¹ رسالهي اما
"امام نوشتهي هم را آن تامر عارف مثل اسماعيلي ب] متعص] مÆلفان گرچه است, نوشته
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219 سال به مصياف در (متولد جعفر" بن اسماعيل بن د محم بن عبداهللا بن احمد بن حسين

/ 8ê ص Ç 1

مكان كه است طبيعي دارد اطمينان رساÄل اسماعيلي ارتباط به كه مÆلف ميدانند1/ ق) / ه
در را ايشÇان مÇخفيگاه و مÇركزيت ديگÇر عÇبارت بÇه يÇا رساÄل مÆلفان جماعت اصلي
الصفا¾ خوان ا همرأي عباسيان با ضديت در آن اهالي كه منطقهاي ميداند/ شام سلميهي

/ì1 ص Ç 2

بودهاند2/ اسماعيليه) (يا
يÇا امÇاميها هÇفت الصفا" "اخوان اينكه به استناد با قان محق از هاي عد دانست بايد

/180 ص ,3 ج الصفا, اخوان رساÄل Ç 3

مÇردود اسÇماعيليه بÇه را الصÇفا اخÇوان انÇتساب دادهاند3, قرار تعريض مورد را بعه" مس"
"اسماعيليه" و بعه" مس" ميان ميگويد ÇÇ اسماعيلي نويسنده ÇÇ غالب مصطفي دكتر ميدانند/
آنكÇه حÇال مÇنسوخانÇد فÇرقهاي و كردهانÇد توقف هفتم امام در بعه مس زيرا است فرق

/198ê بيروت, چاپ الجامعه, الرسال¹ مة مقد رك: Ç ê

ميدانند4/ مستمر را امامت سلسلهي اسماعيليه
Çا ام بÇود مÇوافÇق غالب مصطفي دكتر نظر با ميتوان حد اين در جانب اين گمان به
كه ÇÇ الصادق جعفر بن اسماعيل بن د محم بن عبداهللا بن احمد به را الجامعه انتسابرسال¹
انتساب چند هر انگاشت نميتوان مسلم ÇÇ است نموده مستند خطي نسخهي يك به وي
19ê8 چاپ در صليبا جميل كه ( كاري است اشتباه نيز مجريطي حكيم به الجامع¹ رسال¹
نويسندگانرساÄلاخوانالصفا قلم اثر همانا الجامع¹ رسال¹ است)/ كرده رساله اين دمشق
عند السياسي¹ مهيالفلسف¹ مقد در حجاب فريد د محم دكتر كه است نكتهاي اين و است

ميورزد/ تأ كيد آن بر نيز اخوانالصفا¾



ص/ ê07 ,1380 كتاب, بوستان قم, مهاجرنيا, محسن #

فارابي# سياسي انديشهي

از پس و است شÇده بÇيشتر سÇياسي مطالعات به گرايش Gد مجد اخير سالهاي در
بيشتر ق تعم به خواندن و نوشتن اين به است تي مد ا كنون ژورناليستي, تند تب تها مد
يÇا آ گÇاهانه نÇيز سÇياسي مÇعمولي مقالهي هر پشت در كه است بديهي آوردهاند/ روي
نويسنده و گوينده براي هم سياسي, تÃوريهاي فهم لذا است, نهفته فلسفه يك ناآ گاهانه

مينمايد/ واجب بلكه ميآيد بهنظر جالب خواننده و شنونده براي هم و
افالطون از او ه البت است/ متمحض سياسي فلسفهي در فارابي اسالمي, فالسفهي بين

كتاب/ 3ë1 ص Ç 1

دارد1/ بحث جاي است? يكي كدام تأثير تحت بيشتر اينكه اما ميكند پيروي ارسطو و
است/ شده مطلب اين ض متعر فارابي به راجع نوشتههايش در پيشتر داوري رضا دكتر
و///) نÇصير خÇواجÇه سÇينا, ابÇن مسكÇويه, ابÇن (عامري, اسالمي متفكران از يك هيچ
بÇه ÂÇاص HعضÇب ر تأخÇم اسالمي فالسفهي نپرداختهاند/ سياست علم به فارابي بهاندازهي

صدرا)/ مال Âمث) نشدهاند نزديك سياسي مباحث
عÇملي يÇا نÇظري سÇياست به ديگري به گونههاي متفكران فارسي ادبيات در ه البت

است/ مستقلي بحث آن كه پرداختهاند
پÇندنامهها, يÇوناني, حكمت از صرفنظر اسالم, عالم در سياسي انديشهي مادهي
نÇيز و هÇندي داسÇتانهاي ه تÇالب است/ اسÇالم از قبل ايران خداينامههاي و آييننامهها
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مÇتفكران ه وردتوجÇم نيز حديث) و سيره ( كتاب, ميشود, ناميده اسالمي سنت آنچه
است/ بوده

آنان سياسي فلسفهي و بودهاند ع متشي اسالمي فالسفهي غالب ميشود گفته اينكه
سلبي جنبهي بيشتر ليكن است/ صحيح البته بود, خواهد ع تشي از متأثر ناخواه خواه نيز
عباسي خالفت دستگاه اسالمي فيلسوفان كه است واضح و ص مشخ يعني ايجابي/ تا دارد
در كÇتاب مÆلف اينكه نيست/ معلوم بگذارند? ميخواهند چه جايش اما ندارند قبول را
يÇاد فÇارابÇي فÇاضله مÇدينهي در سÇنت رÅساي و سنت رÄيس از (239 Ç 2ê7) صفحات
واجب رÇÄيس بÇراي را عÇمده شÇرط شش يÇا پÇنج فارابي نيست/ روشن مرادش ميكند,
شش يا پنج يا چهار يا سه يا دو در بلكه نشد جمع نفر يك در شرايط اين ا گر حال ميداند,
هÇذه فÇيه اجÇتمعت واحد انسان يوجد لم (فاذا بود/ خواهند رÄيس آنها شد; پيدا Hجمع نفر
مÆÇÇلف االفÇاضل)/ هÇمالرÅسÇا¾ كانوا متالÄمين, كانوا و جماع¹ في هذه تفرقت فاذا الشرايط///
شش از مÇركب شورايي است: رهبري نوعي اين كه فهميده چنين عبارات اين از محترم

/2ê8 ص Ç 1

فÇاضلهي مدينهي حال هر در باشد/ بوده اين فارابي مراد كه است بعيد فقيه1/  كارشناس
باشد/ شده لحاظ هم ديني مصالح آن ساختمان در هرچه است/ فلسفي پيشنهاد يك فارابي

است/ بوده جامعه بالفعل و موجود واقعيت همانا ديني عناصر زيرا
كمي ت فارابيمد ميگرفتهاند/ فاصله عباسي خالفت از Hنوع اسالمي فالسفهي  گفتيم
در وله يفالدÇس نÇزد عÇمر آخر در زيستن براي اما بود/ بغداد در مطالعات تكميل براي
بÇا رابÇطهاش و فÇارابÇي احÇوال مÇورد در بÇود/ بÇغداد خÇليفهي از مستقل كه رفت حلب

/38ê Ç 7 صص ,1380 دانشگاه, و حوزه قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا ترجمه Ç 2

سامر2 فيصل كتابدولتحمدانيان, به بخواهد دقيقتري اطالع كسي ا گر وله سيفالد
نمايد/ مراجعه

بÇويه آل بقاياي با و بود فراري عباسيان متحد غزنوي محمود دست از سينا بوعلي
داشت/ الفت

سازد خود پيرو را ايوبي اميرزادهي بغداد, از گرفتن فاصله با ميخواست سهروردي
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داد/ كشتن به را سهروردي عباسيان طرفداران تحريك اما
نمود/ نقش ايفاي عباسيان برانداختن در خود روايتي به نصير خواجه

فارابي به (يافصوصالحكمه) انتسابفصوصالحكم كتاب, بحث قابل نكات از
ا گر هست/ آن در ترديد جاي اما نميزند كتاب سياسي مباحث به لطمهاي گرچه كه است
كمال دهماشاراتباوجود تا هشتم نمط در بوعلي چرا ميبود فارابي از فصوصالحكمه

بÇه جÇايي فÇاضلهاش مدينهي طرح در فارابي خود چرا و نمينمود? اشاره بدان مناسبت
تعابير بهجاي درفصوصالحكمه كه داشت ه توج بايد را اين نميداد? اختصاص عارفان
درحاليكه است/ رفته به كار فه متصو اصطالحات و قرآني ديني, كلمات خالص, فلسفي
بÇه آن نسب شÇجرهي و است بÇنياد ÖانÇانس و عقالني اساس در فارابي فاضلهي مدينهي
ذهÇن تÇقريب بÇراي تمثيالت بعضي هرچند ميرسد/ ارسطو واخالق افالطون جمهور
نواميس و امام با را فيلسوف ملك جبرÄيل, با را فعال عقل Âمث است/ رفته به كار خواننده

است/ كرده تطبيق شرايع با را





ص/ ë30 ,137ë دانشگاهي, نشر مركز كاشاني, حنايي سعيد محمد ترجمهي كريمر, ل جوÄل #

بويه# آل عهد در فرهنگي احياي

رنسانساسالمي) عصر در (انسانگرايي

تÇرجÇمه يÇا تأليف به كه است آن از فراتر نيازش ما فرهنگي محيط حاضر حال در
بزرگانقديم كارهاي از توصيفي افكارو از بياني و ساده حالهاي شرح حد  كتابهاييدر
توصيفهاي كنار در علمي دقيق تحليلهاي تشنهي ما كتابخوان جامعهي شود, ا كتفا
مÇرجÇع كÇتب امهات گفت ميتوان ا كنون چون است/ تحقيقي دادههاي از فني مشروح
آمÇده عÇمل بÇه آن از خوب فهارس با ويراسته منقÇح چاپهاي حتي و رسيÇده بهچاپ

است/
نÇوعي زمÇينهساز ÇÇ بÇخواهÇند خودشان كه آن بدون شايد ÇÇ بزرگ امپراتوريهاي
را هلنيسم اسكندر امپراطوري آنچنانكه هستند انسانگرايي و تسامح و تساهل و تفاهم
محمل دربرميگرفت را مغرب تا ختن از و نيل تا سند از كه عباسي خالفت دادو  گسترش
تبادل زمينهساز را مغول امپراتوري ميتوان نازلتري درجهي در حتي شد/ اسالمي ن تمد
ميتوان آن شاخص افراد از كه دانست هنرها فنونو و علوم از دوبارهاي نضج و فرهنگي
و شÇيرازي يÇن طبالدÇق هÇمچون پÇيروانش و شÇا گÇردان و طÇوسي ين نصيرالد خواجه
فرهنگي زمينهي همين دنبالهي تيموري رنسانس برد/ نام را همداني اهللا فضل ين رشيدالد

است/ مذاهب و اديان توحيد و وجود وحدت آن انديشگي محتواي كه است
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دريافته كه بود مطلب اين القا¾ براي سطور اين اما شديم, دور مطلب از قدري شايد
قÇرن نيمهي از كه نيست چنان و است شده نيز تكرار متناوب بهطور اسالمي ن تمد شود
جوان حريف به ما ن تمد تكاملي سير ا گر Hيقين باشدو شده پيدا آن در مطلق گسست پنجم
بÇرنميخورد, ÇÇ رنسÇانس از بÇعد ÇÇ غرب نوپاي ن تمد مانند پيشرفتي به رو و پرزور و
رخ جهان سوي اين در صنعتي انقالب ي حت و اجتماعي ل تحو پيگير نحوي به بود ممكن
قرن كه كرد زياد قدر آن كيفي بهطور را فاصله غرب در صنعتي انقالب پيدايش اما نمايد/
تكÇنيكي برتري و شد بيشتر فاصلهها سال به سال سپس و نسل به نسل سپس و قرن به

آورد/ پديد را غرب جانبهي همه برتري از ي تلق نوع يك غرب
مÇنفي و ب مخر جهات كه بگويم هم را كلمه اين شد كشيده جا اين تا بحث كه حال
را مÇايهوري حÇريف هÇم بÇود/ مفيد لحاظ دو به غرب نظرگاه از ما, براي مغول حملهي
امواج جلو از گريز حالت به ص تخص و ثروت مقداري طبيعي بهطور هم و كرد زمينگير
جÇبههي كÇه نÇيست عجيب شد/ منتقل اروپا يعني غرب سپس و اسالمي غرب به مغول
و افÇول از بÇعد غÇرب رنسÇانس كÇه نيست عجيب و ميفرستد پيام قاآن براي مسيحيت

فواÄد>/ قوم عند قوم <مصاÄب مينمايد: رخ اسالمي شرق انحطاط

حاشيه/ و متن كريمر, كتاب ê1ì ,ê17 ص ر/ ك: Ç 1

و بÇازسازي و كÇهن مواريث احيا¾ معني به رنسانس معناست1? چه به رنسانس اما
در فقط سخن است/ آمده متز آدام مشهور كتاب در توصيفش بهترين كه است آن نوزايي
و عمران فنون و معيشت روشهاي و رسوم و آداب و قوانين بلكه نيست فلسفه و علوم
حÇتي و تÇحقيق و تÇدريس و تأليف اسلوبهاي و صلح و جنگ در مديريت شيوههاي
روم, ي حد تا و ايران گذشتهي داشت: گذشته به نظر نيز/// نوش و عيش تفريحو الگوهاي

منطقه/ هر بومي و محلي خردهفرهنگهاي ه البت و
تأ كÇيد بيشتر اسالمي رنسانس فلسفي Ç ادبي درواقع فرهنگي, جنبهي به  كريمر
آن بزرگ انديشمندان افكار حاالتو شرح صرف او كتاب سوم دو كه بهطوري ميورزد/
ان وحيÇاب الصÇفا, اخÇوال سÇجستاني, ابÇوسليمان عÇدي, بÇن (يحيي است/ گرديده عصر
سÇعدان ابن همچون ادبپرور بزرگان نيز و عامري) ابومحسن مسكويه, ابن توحيدي,
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بودهاند/ مÆلف ه موردتوج وله عضدالد و العميد ابن عباد, بن صاحب وزير,

/389 ص Ç 1

بÇاب در ماتي قدÇم تÇحقيقي است: چÇنين عÇنوانش كÇتاب1 فÇصل پÇرمايهترين اما
دارد/ ژرف و بكر نكات گفت ميشود كه اسالمي رنسانس عصر در انسانگرايي

را تÇرجÇمه مشكÇالت منابع و مĤخذ به مراجعه با است كوشيده يالمقدور حت مترجم
چشم به اوليهايي ترك گاه اينكه اال برساند خواننده به و برسد مطلب مغز به و كند حل
بÇاشد, نÇداده رخ سهوالقلمها اينگونه اصلي مطالب ترجمهي در اميدواريم كه ميخورد

ميرود: اشارت بعضي بر اينك
است/ وزير" رساÄل يا "رساالت آن صحيح وزير" "نامههاي 18 س 299 ص #

است/ اسباط" بن "يوسف آن صحيح كه اسبط" بن "يوسف 303 ص #
"ظÇرافت" هÇمان ه البت كه شده ترجمه "هوش" به "الظرف" كلمهي 8 س ê31 ص #

نشÇر مÇركز مÇعارف, مÇجلهي والظÇرفا¾, الظÇÇرف كÇتاب دربÇارهي قÇرا گÇزلو ذ كÇاوتي عليرضا مقاله ر/ ك: Ç 2
/1370 آبان Ç مرداد دانشگاهي,

است2/ بهتر
كÇه شÇعري آن و دانست نÇادرست ÂامÇك را ترجمه ميتوان كه هست مورد يك #
حا كم و حكيم يعني ÇÇ اسكندر و ارسطو همتراز را او و سروده العميد ابن مدح در متنبي

است/ شمرده بطلميوس نيز و ÇÇ قدما نظر در نمونه
است: اين شعر

سكÇندرا/// واال رسطاليس شاهدت بÇعدها انÇي االعÇÇراب مÇÇبلغ مÇÇن
مÇÇÇÇتحضرا HبتديÇÇÇÇم مÇÇÇÇتملكا كÇتبه دارس بÇطلميوس سمعت و ///

كتابهاي كه هنگامي بطلميوس كه شنيدم <و كردهاند: ترجمه چنين را دوم شعر  كه

/33ë ص Ç 3

است: چنين آن صحيح ميشد>3/ شهرنشين و بدوي و شاه Hدفعت ميداد درس را خويش
فÇصاحتي و شاهانه هيأتي با ميگفت درس را خودش كتابهاي بطلميوس كه شنيدم <و
مÇثل را نÇجوم و رياضي العميد ابن كه است اين مرادش بود>/ ن متمد كه درحالي بدويانه
و ميباشد حضارت نمونهي است فصيح بدويان مثل كه آن عين در و ميداند بطلميوس
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مÇتن چÇاپ, از پÇيش مسÇلط عÇربيدان يك كه بود مناسب شايد است/ شاهانه رفتارش
ميكرد/ مرور را ترجمه



مÇركز تÇهران, تÇدين, مÇهدي مه: مقد و ترجمه خليفات, سحبان تصحيح و مه مقد با عامري, ابوالحسن رساÄل #
وزيري/ ص/ êë2 ,137ë دانشگاهي, نشر

عامري# ابوالحسن رساÄل

شخصيت سه از يكي ايراني معروف فيلسوف ق) / ه 381 (متوفي عامري ابوالحسن
پÇر را ق) / ه ê28) سÇينا بÇوعلي و ق) / ه 339) فÇارابÇي فاصلهي كه است متفكر بزرگ
بÇه ايÇنان است/ تÇوحيدي ان وحيÇاب و سÇجستاني ابوسليمان ديگر: شخصيت دو ميكند/
يهوديت توحيدي اديان با را خود اسالم از پيش كه داشتند تعلق نوافالطوني فكر جريان
Hغالب نوافالطوني متفكران سعي همهي نيز اسالم دنياي در و بود داده تطبيق مسيحيت و
ه تÇالب گÇردد/ كÇاسته فÇاصلهشان از تÇا شÇود مÇنطبق دين و فلسفه نحوي به كه بود اين بر
كار اين كه ميانديشيدند جد به توحيدي ان ابوحي و سجستاني ابوسليمان چون متفكراني
و عامري ابوالحسن كه ميكند نقل ابوسليمان قول از ان ابوحي حتي و نيست صورتپذير
چهارم قرن در نيز و بلخي ابوزيد همچنين و نيشابوري ابوتمام همشهرياش او از پيش

/119 ,120 ص نو, طرح قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا توحيدي, ابوحيان Ç 1

نشدند1/ موفق و كوشيدند فلسفه و دين با دين و فلسفه تقريب براي اخوانالصفا
پرداخت خود نظريات عرضهي به بغداد ريو همچنين و بزرگ خراسان در عامري
روشنفكر چهرههاي از عامري هم روي بر كرد/ برخورد متفاوت عكسالعملهايي با و
در ديگÇري شكÇل بÇه بÇعدها كÇرده, طÇرح او كه مساÄل بعضي و است ايران چهارم قرن

كرد/ جلوهنمايي ام خي عمر انديشمندش همشهري ات رباعي
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كÇه هÇمچنان نÇدارد; قبول را عامري ابوالحسن اÄي, مش بزرگ فيلسوف سينا بوعلي
نÇداشÇته اعتنايي ÇÇ فارابي استثناي به ÇÇ خود از پيش اسالمي متفكران و فالسفه بهغالب
بسÇط را عÇامري مÇعقول و عاقل اتحاد نظريهي و ميستايد را عامري صدرا مال اما است/
بÇوعلي شÇخصيت ه تÇالب است/ جسÇته سÇود آن از معاد اثبات براي و كرده برهاني داده,
كساني جمله از و داد قرار عاع تحتالش را او بر م مقد فلسفي قان محق و مÆلفان از بسياري

است/ عامري افتادند, فروغ از بوعلي درخشش با  كه
وسيع آشنايي است/ داشته پا كيزهاي زندگي بودو عارفمنش پارساو مردي عامري
مÇيشود/ آغÇاز مÇينوي مجتبي كوشش به واالسعاد چاپالسعاده با ما قرن در عامري با

/93 ص Ç 1
/201 ص Ç 2

النقرير والقدر2, الجبر من انقاذالبشر مجموعهالسعادهواالسعاد1, اين در خليفات سحبان

/239 ص Ç 3
/292 ص Ç ê
/320 ص Ç ë

بحث مورد را والمبصر5 االبصار في القول و االلهيه4 المعالم في الفصول التقدير3, الوجه
است/ داده قرار

عامري ابوالحسن فالملي كتابالنسكالعقليوالتصو از قطعاتي همچنين مÆلف

/ê21 Ç ê38 ص Ç ì

را چه آن و گردآورده6 است, پرا كنده مسكويه ابن و توحيدي ان ابوحي تأليفات در كه را

/ê12 ص Ç 7

است7/ كرده نقل نيز آمده, ازصوانالحكمه مختصري نسخهي در
بÇاقيماندهاش كتابهاي شهادت به نيز و آوردهاند او از كه منقوالتي طبق عامري
داشÇته, زيÇادي ه وجÇت سياست و اخالق در بهويژه اسالم از پيش ايران فلسفي بهميراث
استوار و اعتقاد درست مسلماني پيداست, او بمناقباالسالم كتاباالعالم از چنانكه

است/ بوده

/ì0 ص Ç 8

عامري دارد8, عربيت بيدليل ب تعص كه مÆلف است/ ايراني Hيقين عامري ابوالحسن
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مترجم كه همچنان است/ "عامري" لقبش كه دليل اين به Hصرف مينامد/ عرب فيلسوف را
نشان مهاجر عربهاي با را عامري خاندان (وال¾) وابستگي لقب اين است, كرده اشاره

/ì2 ص Ç 1

تأ كيد عامري مذهب دربارهي مÆلف باشد1/ بوده عرب عامري خاندان كه آن نه ميدهد,

/ì3 ص Ç 2

بايد است2/ بوده زيدي شيعهي بلخي ابوزيد استادش كه آن حال است; حنفي او كه دارد
بهمعتزله مذاقشان بودهاندو نزديك يكديگر به خيلي زيديان حنفيانو كه داشت ه توج

است/ نزديك
مÇاتريديه داشت ه وجÇت بÇايد ميداند/ ماتريدي را وي مÆلف ديني, عقايد مورد در
كتابالشيخالرÄيس در العقاد محمود عباس چنانكه نزديكاند/ كالم در ه امامي و بهمعتزله
ه قيÇت عÇامري كه نمينمايد بعيد است/ نموده اشاره بوعلي در ماتريديه تأثير به سينا ابن
متفكر محققو شخص از اين باشدو كرده عوض عقيده بار چند Hكهواقع آن يا ميورزيده,
يÇا مÇنفي اظهارنظر نتوانسته مÆلف كه است اين ميرسد بهنظر مبهم چه آن نيست/ بعيد
ايران در شگرفي نفوذ موقع آن در كه اسماعيليه با عامري محتمل ارتباط به راجع مثبتي
نÇظر به ر تصو قابل اسماعيليه با عامري همدلي و همبستگي من گمان به بنمايد/ داشتند,
در اسماعيلي معروف داعي نخشبي د محم فعاليتهاي با همزمان عامري كه چرا ميآيد;

/ë0 ص Ç 3

اسÇماعيلي, تÇيزبين مبلغان كه مينمايد بعيد است3/ بوده تحقيق و تحصيل مشغول بخارا
باشند/ گرفته ناديده را عامري چون استعدادي

عامري آثار با را ايشان نس Ôا و مترجم اهليت و است مفهوم و شيوا كتاب ترجمهي
يك بÇلكه اعالم فهرست يك نداشتن گرفت, ميتوان كتاب بر كه عيبي تنها ميرساند/
مرجع كتابها اينگونه كه است بديهي است/ مراجعه كننده راهنمايي جهت فني نمايهي

است/ دشوار نمايه بدون مطلب پيدا كردن و ميگيرند قرار





توحيدي ابوحيان

فÇيلسوف; و اديب م) 922 Ç 1023 . ق 310 ح Ç ê1ê (ح عÇباس بÇن د محم بن علي
سÇدهي دوم دهÇهي مÇتولد را او مÇيآيد, دست بÇه وي نوشتههاي از كه قرايني براساس

/1ì7.2 قزويني, ;10 ين, محييالد ;17 Ç 1ì ابراهيم, ;20 . 1ë ياقوت, Ç 1

ياد واسط يا و نيشابور شيراز, را او زادگاه ميدانند1/ ق)/ / ه 310) Hترجيح و ه / ق چهارم

/2.ê سبكي, ;39.22 صفدي, ;ë.1ë ياقوت, Ç 3 و 2

 كردهاند/2
ابÇن و االصل"3 "شيرازي را او آورده, را ان ابوحي احوال شرح كاملترين كه ياقوت

/19ì ص Ç ê

سÇبب زادگÇاه, در اخÇتالف هÇمين ميداند4/ بغداديش و نيشابور از را وي اصل دمياطي

/1ê Ç 19 ين, محييالد ;ê98.2 كردعلي, ;13 Ç 1ì ابراهيم, Ç ë

است5/ شده معاصران ميان در وي بودن عرب يا و ايراني توجيه در مختلفي مباحث ايجاد
آن بÇر نÇيز ذهÇبي و ميشود پنداشته نظر بادي در چنانكه است ممكن "توحيدي" لقب

/121.17 سير, Ç ì

اما است, بوده توحيد اهل و معتزلي يا صوفي ان ابوحي كه باشد جهت بدان دارد6, تصريح
بÇه مÇوسوم خرما نوعي فروشندهي پدرش كه است آورده "ميگويند" قيد با خلكان ابن

/302.1 اسنوي, ;113.ë Ç 7

است7/ بوده "توحيد"
از را خود مادر و پدر زودي به آمدو دنيا به گمنام تنگدستو خانوادهاي در ان ابوحي
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/ê7ë.2 البصاÄر, ابوحيان, Ç 1

مشروحي اطالع شد1/ بزرگ ميكرد, بدرفتاري او با كه عمويش سرپرستي با و داد دست
وي حال شرح به تراجم كتب در كه اين از ياقوت حتي نيست, دردست ان ابوحي جواني از

/ì.1ë Ç 2

علماي نزد را فلسفه و كالم فقه, ادب, مختلف علوم او ميكند2/ ب تعج است, نشده هي توج
عالم, سيرافي ابوسعيد نزد را او ق) / ه 3ê8 Ç 3ì8) فاصلهي در فرا گرفت/ زمان برجستهي
قافيه و عروض كالم, بالغت, فقه, نحو, قرآني, علوم ان ابوحي مييابيم/ نامي فقيه و اديب
شÇده ايÇجاد ان وحيÇاب در وي تÇلقين به هم ف تصو به گرايش بسا چه و آموخت او از را

/30 ابراهيم, نك: ,38.1 همان, ابوحيان, Ç 3
همانجا/ صفدي, Ç ê

فرا گرفت4/ ق) / ه 38ê) رماني نزد را كالم و نحو همچنين باشد/3
ابوالفرج قاضي شافعي, فقيه شاشي قفال ابوبكر به ميتوان ان ابوحي استادان ديگر از

/370.ì حجر, ابن همانجا; سبكي, ;122.17 همان, ذهبي, Ç ë

ميرسد بهنظر كه اوست استادان از نيز مرورودي ابوحامد كرد5/ اشاره آنان جز نهروانيو
ابÇوحامد نÇظريات از بسÇياري ان وحيÇاب بÇاشد/ فرا گÇرفته وي نزد را شافعي فقه ان ابوحي
نكÇتهي Çا ام است/ كÇرده بÇيان كتابالبصاÄر جاي جاي در را وي فقهي آرا¾ بهخصوص
او زبÇان از بگويد, خود جانب از را مطلبي نخواسته هرگاه ان ابوحي Âمحتم آنكه جالب

مقاله/ همين در وي آثار : نك نيز ;118.11 ,28ì.10 الحديد, ابي ابن : نك Ç ì

باشد/ ساختگي به كلي نام اين است ممكن ه البت است6/ كرده بازگو
يحيي نزد را اخالق و ف تصو منطق, طبيعي, و الهي فلسفهي از عقلي علوم ان ابوحي
كÇودكي در وي كÇه بÇرميآيد چنين منابع از فرا گرفت/ سجستاني ابوسليمان و عدي بن
و گÇوشه گÇير هي يÇروح GاهرÇظ پرداخت/ كتاب استنساخ كار به آنجا در و آمد بهبغداد

/10ê.1 االمتاع, Ç 7

گه گاه كه را مشاغل برخي تا بود آن از مانع ميگويد7, خود چنانكه ان, ابوحي عافيتطلب

/227.3 ,ë3 Ç ë2.1 همان, : نك نمونه, براي Ç 8

دربار به آسانتر شغلي و بيشتر روزي كسب جهت Áاحتما بپذيرد8/ ميشد, پيشنهاد بدو
كه برميآيد چنين فارس ابن گزارش از اما پيوست/ ق) / ه 3ë2) وله معزالد وزير مهلبي
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/214 كرمر, : نك نيز همانجا; صفدي, ;ë18.ê ميزان, ذهبي, Ç 1

در نÇاچار وي است1/ كرده بيرون بغداد از و طرد را او ان ابوحي اعتقادات سبب به مهلبي
3ë8) در كرد/ ري آهنگ عميد, ابن ابوالفضل دستگاه به رسيدن براي ق) / (3ë0ه حدود

/137 ,90 ,7 مثالب, ابوحيان, Ç 2

از و بازگشت بغداد به و نساخت عميد ابن با اما مييابيم/2 همانجا در را او ق) / ه 3ì0 و
شÇا گÇردي بÇه مÇرورودي ابÇوحامد و عÇدي بن يحيي نزد بغداد در ق) / ه 3ì1 تا 3ì3)

/10ê المقابسات, همو, ;1ë1 ,313 Ç 31ê همان, Ç 3
/227 المقابسات, ,327 Ç 332 ,33ì مثالب, همو, Ç ê

او Gظاهر اما بود4/ آمد و رفت در عميد ابن ابوالفتح دستگاه در نيز چندگاهي پرداخت3/
عÇطاي امÇيد بÇه ق) / ه 3ì7) در عاقبت و گرداند راضي خود از را ان ابوحي نتوانست نيز

/207 همان, Ç ë

اين با اخالقش اما برد5/ سر به وي دستگاه در سال 3 و شد ري رهسپار عباد بن صاحب
بن صاحب عميدو ابن هجو در كتابمثالبالوزيرينكه در بعدها او نشد/ سازگار نيز وزير

/30ì ص Ç ì

است6/ نداشته وجود بويه آل دربار در مرد دو اين همانند كه ميكند اعتراف نوشته, عباد
انتظار ان ابوحي كه بود علت بدان Gظاهر عباد بن صاحب و ان ابوحي سليقهي اختالف

/32ë همان, Ç 7

ابÇن مدح سبب به Gظاهر ان ابوحي ورود آغاز از صاحب اما داشت7, او از خاص هي توج
قدرت رو تبح وي مجالس گه گاهدر ان ابوحي اينكه از نيز گرفتو دل به را او كينهي عميد,

/27 Ç 2ì.1ë ياقوت, نيز ;1ë0 Ç 1ë1 همان, Ç 8

در را او وي تÇحقير بÇراي لذا نÇبود/ دلخÇوش چندان او از ميكشيد8, رخ به را خود ادبي
اين از رهايي براي تنها بود عي مد ان ابوحي كه درحالي داد/ قرار خويش نساخان جرگهي

/203 ,32ë Ç 327 همان, ابوحيان, Ç 9

يك بهچشم او در هيچگاه عباد بن صاحب صورت هر در است9/ گفته ترك را بغداد حرفه

مقاله/ دنبالهي Ç 10

بهپيروي كه وي دستگاه كاتبان صاحبو نثر با ان10 ابوحي نثر كه بهويژه ننگريست/ اديب
تÇصنع و تكÇلف نÇوعي سÇمت بÇه روزافÇزون بÇهطور ق / ه 3 سدهي از عميد ابن نثر از
از پس تا گرديد سبب ان ابوحي طبع حساسيت روي هر به داشت/ فاحش تفاوت ميرفت,
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رهÇا بÇاشد, كرده دريافت او از ديناري حتي آنكه بدون را صاحب ق), / ه 370) سال 3

/33 Ç 32.1ë ياقوت, ;207 ,32ë همان, Ç 1

ابÇوالوفÇاي وسÇاطت بÇه ابÇتدا بÇازگشت از پس گÇردد1/ باز بغداد به توشه بدون ساخته,
شÇده آشنا او با ارجان در ق) / ه 3ì0) عميد ابن دستگاه در اقامت ت مد در كه بوزجاني

/ê.1 االمتاع, نيز ,137 Ç 138 همان, ابوحيان, Ç 2
/19.1 همان, Ç 3

رفاعه بن زيد و همو ط توس سپس يافت3/ بغداد عضدي بيمارستان در جزÄي كاري بود2,

/ê Ç 3.2 ,ë Ç ê.1 همان, Ç ê

شد4/ معرفي سعدان ابن به
¹ÇداقÇالص كÇتاب تأليÇف به اقدام سعدان ابن درخواست به ق/ / ه 371 در ان ابوحي

/9 Ç 10 ص Ç ë

به را سعدان ابن بويهاي, ولهي الد صمصام ق/ / ه 373 در كه آن از پس كرد/ والصديق5

مختلف مباحث در شبها و شد او دستگاه وارد نديم عنوان به ان ابوحي برگزيد, وزرات
كتاباالمتاع بهصورت آن حاصل كه مينشست گو گفتو به وي با ادب و اخالق فلسفه,

سعدان/ ابن د, ه : نك نيز آثار; Ç ì

و سعدان ابن عنوان با وزيرگاه اين از منابع در كه جا آن از است6/ مانده برجاي والمÆانس¹

/EI ,1 Ç 7

پنداشتهاند7/ تن دو را او اشتباه به برخي است, شده برده نام عارض ابوعبداهللا عنوان با  گاه
ميكرد شركت نيز سجستاني ابوسليمان مجالس در ان ابوحي كه بود دوران همين در Gظاهر

االمتاع/ Ç 8

ايÇن Çا ام مÇيداشت8/ عÇرضه سعدان ابن مجالس در را او آرا¾ وي, سخنگوي همچون و

/10ì Ç 107 رودراوري, Ç 9

بزرگترين ان ابوحي ه / ق/9 37ë در سعدان ابن قتل عزلو با نپاييدو چندان خوش دوران
بÇه نيست/ دردست او زندگي از چنداني اطالع پس آن از داد/ دست از را خويش حامي
اختفا در وزير, يوسف بن عبدالعزيز ابوالقاسم ترس از و تنگدستي در كه ميرسد نظر
استادش درگذشت سال ه / ق/ 391 حدود تا Âمحتم حال اين با است/ ميگذرانده روزگار

است/ بوده بغداد در ابوسليمان,
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برجاي او از ابوسهل قاضي جواب در نامهاي كه ق/ / ه 37ë تا ê00 از پس درحقيقت

/2ì.1ë ياقوت, Ç 1

از مأيÇوس زنÇدگي, واپسÇين سÇالهاي در GاهرÇظ نÇيست/ دردست او از خبري مانده1,
و انÇزواطÇلب روحÇيهي بÇه ه باتوج سياست, هياهوي از دور به و بغداد و ري دربارهاي
تأليÇف و درس بحث, به شيراز در و درآمد صوفيان سلك به فانهاش متصو  گرايشهاي
االشÇارات المÇقابسات, هÇمچون ان ابوحي كتابهاي از بسياري گماشت/ همت  كتاب
كÇتاب هÇمچنين اوست/ زنÇدگاني از دوره هÇمين بÇه مÇربوط فيالعلوم رسال¹ و االلهي¹
وله الد صمصمام وزير مدلجي ابوالقاسم براي قمري هجري 382 سال در المحاضراترا

آثار/ Ç 2

او روحيهي از حا كي دارد, كلي تفاوت او ديگرآثار با كه آثار اين نمود2/ شيرازتأليف در
تأليÇف ه / ق/ ê00 حدود در Áاحتما كه االلهي¹ چنانكهاالشارات است/ دوران اين در
درواقÇع و قÇلبي شكÇنجهي و روحÇي خÇلجانات از سÇرشار و عÇرفاني است كتابي شده,
به نااميديو يأسو روي از كه است اوان همين در ميكشد/ درد كه است انساني نجوا گري
درگذشت از پس كه آن ترس از نيز و گذشته سال 20 در كتابهايش ماندن مهجور علت

/2ì Ç 1ì.1ë ياقوت, Ç 3

كشيد3/ آتش به را آثارش تمامي ندانند, را نوشتههايش قدر او
نوعي به بود, شده كامل فلج دچار Hتقريب كه زندگي روزهاي آخرين در تنها ان ابوحي
را خÇدا كÇه حÇاضران به خطاب و كرد بلند سر حيات لحظات آخرين در و رسيد آرامش
نه ميبرند? سپاهي يا شرطه نزديك مرا ميكنيد خيال <مگر گفت: ميآوردند, به يادش

همانجا/ حجر, ابن Ç ê

خان مور ميان نيز ان ابوحي وفات تاريخ ضبط در ميروم4>/ آمرزگارم پروردگار نزد من
او كه را سال اين ذهبي كردهاند/ ذ كر ه / ق/ ê00 در را او درگذشت برخي است/ اختالف

/122.17 سير, Ç ë

ابواسحاق ديگر, گزارش برطبق اما ميداند5/ وي عمر اواخر ميكرده, تدريس شيراز در

شيرازي/ ابواسحاق د, ه : نك نيز ;372.ì حجر, ابن Ç ì
/ëê ص Ç 7

او وفات شيرازي7 جنيد است6/ كرده استماع او از شيراز در ق/ / ه ê10 حدود در شيرازي
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/1ê9 ص Ç 1

ÁتماÇاح كÇرده,1 ثÇبت شيرازي زركوب كه هم ه / ق ê0ê ميكند/ ذ كر ه / ق ê1ê در را
خا ك به م) (ه خفيف ابن كنار در را او مرگ, از پس است/ ه / ق ê1ê همان از تصحيفي

همانجا جنيد, Ç 2

سپردند2/
و عياران با او رابطهي ميخورد, چشم به ان ابوحي زندگي در كه ديگري مبهم نكتهي

ابÇودلف سÇاسانيهي قÇصيدهي ,373 Ç 3ëê.3 ثÇعالبي, ;ëì9 Ç ë82 حÇريري, ;10ì Ç 110 الزمÇان, بÇديع Ç 3
خزرجي/

/ë.1ë ياقوت, Ç ê

فاصلهي به مربوط يا انتساب اين Hقطع است4/ ساسان3 بني به معروف حرفهاي, يان متكد
يا بوده, پنهان مهلبي ترس از Gظاهر كه است عميد ابن با ارتباط شروع تا مهلبي ترك ميان
جÇهت بÇه اخÇير احÇتمال ه تÇالب كه است سجستاني ابوسليمان درگذشت از بعد به مربوط

است/ بعيد ان ابوحي مزاجي ناتواني و  كهنسالي

/ë3 ص جنيد, ;2.ê سبكي, ;22ì يماني, همانجا, Ç ë

نظر به كردهاند5/ ياد او عرفاني سلوك و تأله از و خوانده صوفي را وي منابع غالب
به گرايش انگيزههاي نخستين خلدي, جعفر و سيرافي ابوسعيد نزد شا گردي كه ميرسد

/30 ص ابراهيم, ;191.2 سيوطي, Ç ì

در و كرد مجالست زمان بزرگ مشايخ با روي هر به باشد6/ آورده پديد او در را ف تصو

همانجا/ جنيد, Ç 7

ان وحيÇاب صÇوفيانهي گÇرايش حÇال ايÇن با گفت7/ سخن آنان زبان از آثارش جايجاي
مشرب صوفي فالسفهي همچون ذهبي قول به و است اخالقي فلسفيو و شخصي بيشتر

/121.17 همان, Ç 8

پيامبر(ص) حق در غلو و وجود وحدت به اعتقاد مينامد8/ توحيد و وحدت اهل را خود

/18.1ë ياقوت, Ç 9

است9/ ان ابوحي انكار مورد دارند, گرايش بدان افراطي صوفيان كه نظربازي/// و اوليا و
هÇمچون شÇيراز فهي تصوÇم از برخي با نيز درگيريهايي ان ابوحي جنيد, گزارش به

/ëê ص Ç 10

در را الي زÇغ بÇرخÇي نÇيست/ روشÇن آن علت كه است10 داشته ابوالحسين يوخ شيخالش
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/117.ë تيميه, ابن Ç 1

انگاشتهاند1/ ان ابوحي روش پيرو ف تصو
نيز روايتها پارهاي اوست, سلوك و تأله از حا كي كه روايتهايي تمامي مقابل در
عقيل ابن ابوالوفا¾ فارس, ابن از روايات اين بيشتر است/ كرده متصف الحاد به را ان ابوحي
راوندي ابن و معري ابوالعال¾ كنار در را ان ابوحي جوزي ابن است/ شده نقل جوزي ابن و

/ë19 Ç ë18.ê ميزان, ,120 Ç 119.17 همان, ذهبي, ;118.ë تيميه, ابن ;18ë.8 جوزي, ابن : نك Ç 2

ميداند2/ ديگر نفر دو از بدتر را او و ميكند معرفي مسلمانان ميان در زنديق سه عنوان به
نمايد, معني اين بر داللت كه چيزي ان ابوحي موجود آثار ميان در كه است آن حقيقت اما

/3.ê سبكي, Ç 3

زودرنجي كرد: خالصه چنين را اتهامات اين تمامي علل بتوان شايد و نميشود3 مشاهده
HطعÇق كÇه عÇباد بÇن صÇاحب و عÇميد ابÇن چون بزرگاني با وي درگيري و نازكطبعي و
و طÇرفداران از فارس ابن كه كرد فراموش نبايد نمونه براي ÇÇ داشتهاند فراوان طرفداران

مقاله/ دنبالهي Ç ê

اربÇاب به ض تعر و متكلمان4 با وي خصومت نيز ÇÇ است بوده عباد بن صاحب حواشي
را قشÇريان افكÇار مÇيرفت, وي زبان بر كه آزادمنشانه سخنان برخي همچنين مذاهب,
به روايات اين راويان دربارهي كه بهويژه است/ ميشده وي تكفير موجب برميانگيخته,
را او سÇخنان كÇه دارد وجود مواردي فارس ابن روايت در داشت: ه توج بايد نكات اين
كه جا آن تا نبود, دور به فه متصو ضد بات تعص از نيز عقيل ابن ميكند; مغشوش و ضعيف
اين افكار تأثير تحت وتلبيسابليسرا كتابهايالمنتظم مطالب از بسياري جوزي ابن

/ì0 Ç ìì ين, محييالد Ç ë

نسبت وي كينهي نيز را ان ابوحي به ذهبي حملهي علت سبكي و است5 نگاشته خود استاد

/2.ê Ç ì

به درواقع راوندي ابن چون نيز را او چهبسا زندگي فشار درحقيقت ميداند6/ فه متصو به
انتقاد ندانسته يا دانسته دشمنانش و واداشته ÇÇ خلقت نظام نه ÇÇ اجتماعي نظام بر اعتراض
ابوعلي 88الهواملوالشواملاز مسألهي در وي چنانكه كردهاند/ تعبير سو¾اعتقاد به را او

/212 Ç 21ê ص Ç 7

نا كامياب?>7/ هنروران و برخوردارند كمخردان <چرا ميپرسد: مسكويه
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و مÇحروم نÇابغهي و گرسنه دانشمند تراژدي ان, ابوحي سرگذشت گفت بتوان شايد
مÇنابع از آنچÇه است/ پÇرجÇهالت و سÇتمكار و نادرست جامعهي با ناسازگار انديشمند
زمرهي در را او منابع از بسياري بلكه نيست/ ملحد ان ابوحي نهتنها كه است اين برميآيد,

/11ê ص حسيني, ;301.1 اسنوي, همانجا; سبكي, ;223.(2)1 نووي, Ç 1

دادهاند1/ قرار شافعي فقهاي
و فÇرا گÇرفت شاشي ابوبكر و مرورودي ابوحامد چون كساني نزد را شافعي فقه او
ي تÇح كÇرد/ استماع وي از شيرازي ابواسحاق يعني شافعي بزرگ فقيه شد, گفته چنانكه

/3.ê سبكي, ;122.17 سير, ذهبي, همانجا: نووي, Ç 2

را او ار جÇن ابÇن گرچÇه است2/ بوده نيز منحصر آراÄي داراي فقيه يك عنوان به او Gظاهر

همانجا/ ذهبي, Ç 3

مÇعرفي نÇيز "شديدالديان¹" را او حتي اغراقآميز وصفي در و ميخواند3 صحيحاالعتقاد

/ë3 ص جنيد, Ç ê

و تحريف آثار كه شده بيان سخنان اين خالف مطالبي وي آثار جايجاي در اما ميكند4,

/8ê Ç 119 ين, محييالد ;371.ì حجر, ابن Ç ë
/123.17 همان, ذهبي, Ç ì

ايÇن Çا ام است6, داشته شيعيان با برخوردهايي نيز تي مد ان ابوحي Gظاهر پيداست5/ جعل
علي(ع) حضرت براي معتزله از بسياري همانند كه آنجا تا يافت تعديل بعدها مخالفت

/20ê.1. البصاÄر, Ç 7

بزرگان نيز و اطهار ة مÄا ديگر و امام آن از ات كر به شده7, قاÄل ي خاص مقام صحابه بين

/1ê1.1 االمتاع, Ç 8

همچنين ان ابوحي است8/ كرده روايت مرتضي د سي و رضي شريف مفيد, شيخ چون شيعه

/28ë.ê همان, Ç 9

ميداند9/ خوارج وجود وا كنش را غÔالت پديدآمدن

/280 Ç 282 بلبع, ;ë.1ë ياقوت, Ç 10 و 11

"مÇحقق عÇنوان با او از ياقوت و خواندهاند10 معتزلي را او Hصريح منابع از بسياري
همراه متكلمان با هيچگاه ان ابوحي درحقيقت اما ميكند11/ ياد قين" المحق متكلم و الكالم
حÇركت كÇه مÇيپيمود را فÇيلسوفان راه وي ميگرفت/ استهزا به را ايشان پيوسته و نبود
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/ جم االمتاع, البصار, Ç 1

"فÇيلسوف را او كÇه آنجا تا برميگزينند1/ پرسشها پاسخ يافتن براي را عقل آزادانهي

/1ë1 Ç 173 ص ابراهيم, Ç 2

تا كوشيد ادبي آثار خوانندگان فهم سطح به فلسفه فرودآوردن با او دادند2/ لقب التساÅل"
و حÇيرت القÇاي با و برهاند خرافات و اوهام و رات مكر تكرار از و برد باال را آنان فكر

/1ì2 ص همو, Ç 3

دهد3/ سوق دانش و حكمت ي جد تحصيل سمت به را آنان مستعدترين علمي, دهشت
فÇرا گÇرفته سجستاني ابوسليمان و عدي بن يحيي نزد را عقلي علوم وي گذشت چنانكه
HخصوصÇم مÇيكنند/ پر را سينا ابن و فارابي بين فاصلهي درحقيقت حكيم دو اين است/
آن سÇخنگوي كتابالمÇقابسات در ويژه به ان ابوحي كه ابوسليمان نوافالطوني حوزهي

ميدهد/ نشان خوبي به آن دوم نيمهي در را ق / ه ê سدهي فلسفي جو است,
خصوصياتآثارابوحيان:

بهرهاي فني هر از كه اديبي داد, نام اديب كلمه واقعي بهمعني بتوان را ان ابوحي شايد

/19ì ص دمياطي, ابن همانجا; يماني, Ç ê

بÇهخوبي را مÇنطق و كÇالم فÇلسفه, او سÇتودهانÇد4/ لغت و نحو در را ان ابوحي است/ يافته
از گذشته وي, وسيع معلومات است/ داشته آ گاهي نيز ف تصو اصول و فقه بر ميدانستهو
بوده, او اصلي شغل كه كتابها رونويسي نيز مطالعهو طريق از برده, استادان از كه بهرهاي
خÇود پÇيشواي شÇيوهي نگارش, مرسوم شيوههاي ميان در ان ابوحي است/ آمده حاصل

همانجا/ ياقوت, Ç ë

خواندند ثانيش" "جاحظ كه حد بدان تا ميكرد5/ دنبال بود, او شيفتهي سخت كه را جاحظ

"ح"/ امين, Ç ì

شمردند6/ جاحظ از برتر را او اغراق مقام در برخي حتي و
التÇبيين و البيان قتيبه, ابن االخبار چونعيون پيشينيان آثار همچون ان ابوحي آثار
و فقه مختلف موضوعات در نقل و روايت از مشحون به عبدر ابن والعقدالفريد جاحظ
و فصاحت صفت كه است ادب و نحو لغت, اخالق, كالم, تاريخ, قافيه, عروض, فلسفه,
خÇود بÇه پÇاسخ و پرسش حالت موارد بسياري در و است غالب آنها بر خطابه شيوهي
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انشÇا¾ سÇالست جÇملهها, درست فÇصل و وصÇل معني, و لفظ بين تناسب است/  گرفته
خصوصيات از اطناب و بسط به ميل نيز و ازدواج صنعت از استفاده بيتكلفي, و سهولت

/188-195 برژه, Ç 1

ميگرداند1/ نزديك جاحظ قلم به را قلمش كه اوست نثر
خصوصيات از كه آنهاست در فلسفه و ادب آميختگي وي آثار ويژگي بارزترين
ميگردد سبب كه ميآورد پديد نثري اوصاف اين تمامي است/ ابوسليمان فلسفي شيوهي

/283.1 متز, Ç 2

گردد2/ معرفي عرب نثرنويس بهترين عنوان به حتي نگارندهاش

/ë Ç ì.1ë Ç 3

آثÇار بارز ويژگيهاي از مردم طعن و داشت تند طبعي ان ابوحي ياقوت3, گفتهي به
انÇتقاداتÇي مÇورد را مسكÇويه ابوعلي جمله از خود استادان از بسياري حتي وي اوست/

/3ë Ç 3ì.1 االمتاع, Ç ê

آثارش جايجاي در اطرافيانش از ان ابوحي كه اوصافي حال اين با است4/ داده قرار  گزنده
است/ تأمل قابل انتقادي ديدگاه از چه و ادبي لحاظ از چه داده, دست به

نوشتههايش در وي اوست/ مأيوس و نااميد روح ان ابوحي آثار ويژگيهاي ديگر از
نويسندهي تنها Gظاهر ان ابوحي ميگريد/ خود آالم بر و ميگشايد شكايت به زبان پيوسته

/19ì ص المقابسات, Ç ë

است5/ كرده بحث خودكشي از كه است اسالمي
آثار:

آنهÇا از مÇقدار چه سوزاند, را كتابهايش ان ابوحي آنكه از پس نميدانيم واقع به

/7 Ç 8.1ë Ç ì

و ياقوت6 كه است چندي عناوين رسيده, ما دست به ا كنون آنچه رفت/ ميان از به كلي
ميپردازيم: آنها شرح به كه ميبرند نام ديگر منبع چند

الفÇچاپي:

االلهي¹ االشارات /1
رساله ëê شامل ماندهو برجا ف تصو در ان ابوحي آثار از كه است اثري تنها كتاب اين
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ان ابوحي كه ميشود استنباط چنين كتاب از فقراتي از است/ ه صوفي ادعيهي و مواعظ در

/100 ,101 ص ابراهيم, Ç 1

از بسÇياري بÇه اثÇر ايÇن در ان وحيÇاب است1/ كÇرده تأليف كهنسالي دوران در را اثر اين
از ان ابوحي تأثرات به ابراهيم زكريا است/ كرده اشاره فان متصو بين مرسوم اصطالحات

/101 ,102 ص Ç 2

ل او بÇخش دارد2/ اشاره كتاب اين در نيز مسيح(ع) عيسي تعليمات و داوود(ع) مزامير
GاهرÇظ است/ رسÇيده چاپ به م) 19ë0) قاهره در بدوي حمن عبدالر كوشش به اثر اين

/2ì9 Ç 278.11 Ç 3

از كÇرده, نقل شرحنهجالبالغه3 در الحديد ابي ابن كه االلهي¹ ازاالشارات قسمتهايي

/28 ص بدوي, Ç ê

كÇتاباالشÇارات از نÇيز جÇديدتري چÇاپ است4/ شده مفقود كه است كتاب دوم جز¾
در را كتاب از نشدهاي چاپ بخشهاي كه است دست در القاضي وداد كوشش به االلهي¹

بردارد/
االمتاعوالمÆانس¹ /2

داسÇتانهاي سÇياق بر كه است وزير سعدان ابن با ان ابوحي مجالس شرح كتاب اين
مÇطرح مسألهاي وزيÇر كÇه بÇدينسان است/ يÇافته ترتيب شب ê0 در ويكشب, هزار

/19.1 االمتاع, Ç ë

را مÇجالس ايÇن مÇوضوعات ميگفت5/ پاسخ آن به آسوده خاطري با ان ابوحي و ميكرد
تشكيل حساب و ادب ف, تصو شريعت, كالم, اخالق, فلسفه, دربارهي گونا گوني مطالب
جايجاي در دي فلسفيمتعد امامساÄل است ان ابوحي ادبي جنگهاي از چه ا گر ميدهدو
"خÇاتم¹ يا الوداع" "ملح¹ عنوان با لطيفهاي يا شعري با مجلس هر است/ شده بيان  كتاب
آن فÇرهنگي Ç اشرافÇي محافل چگونگي بيانگر مطالب, نوع ميپذيرد/ پايان المجلس"
شÇده مÇنعكس كÇتاب ايÇن در نيز جامعه خروش و جوش حال عين در اما است روزگار

/ 8ë Ç 88.3 ,2ì.2 همان, Ç ì

است/ مردمي نويسندهاي Hدقيق موارد اين در ان ابوحي و است6
الصÇفا¾ نويسندگانرساÄلاخÇوان دربارهي كه است اطالعي كتاب, فوايد ديگر از
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/ê Ç ì.2 همان, Ç 1
/1ê3.2 Ç 2

است2/ بوده جماعت اين از خود ان ابوحي كه داده احتمال مبارك زكي ميدهد1/ بهدست
از مرحÇلهاي در الاقل الصفا¾ اخوان با ان ابوحي فكري افق نزديكي و همدلي درحقيقت

هÇارون بÇن عÇلي قÇول از مÇجوسي يك و يÇهودي يك بÇين ما مباحثهاي ,1ë7 Ç 1ì0.2 همان, ابوحيان, Ç 3
/ê9 ص ذ كاوتي, : نك مشابهتها, ديگر برخي براي بعد; به 308.1 الصفا¾, اخوان رساÄل قس: زنجاني;

نكÇات از ديگÇر يكÇي نÇيست3/ كم الصفا¾ اخوان با او مشابهت و است قبول قابل زمان
مÇيان مÇقايسهي در يونس بن متي با سيرافي ابوسعيد مباحثهي االمتاع كتاب برجستهي

/107 Ç 129.1 Ç ê

مذا كÇرات عين آمده, كتاب در چه آن كه نيست ص مشخ بهدرستي است4/ منطق و نحو
ف صرÇت و دخÇل آن در گردآوري هنگام ان ابوحي يا و است سعدان ابن با شبانه مجالس
بر ان ابوحي مقدمهي از چنانكه و است شده تأليف ق / ه 373 از پس اثر اين است/ نموده

/2.1 ,3 ,12 ,13 ,ë0 ,ë1 همان, Ç ë

از كÇه اثÇر ايÇن آورد5/ گرد بوزجاني ابوالوفا¾ درخواست به را آن وي برميآيد,  كتاب

م/ 1939 Ç 19êê Ç ì

مجلد6 3 در زين احمد و امين احمد كوشش به و قاهره در است, ان ابوحي آثار جامعترين
است/ رسيده چاپ به
البغدادي¹ الرسال¹ /3

است/ رسيده چاپ به م) 1980) بيروت در شالجي عبود كوشش به
ê/البصاÄروالذخاÄر

/3.1 Ç 7

است7/ شÇده تأليÇف ق / ه 3ë0 Ç 3ìë سÇالهاي بÇين در مÆلف گفتهي به كتاب اين
گويايآن ق) داركي(37ëه/ ابوالقاسم همچونوفات تاريخي حوادث ذ كربرخي ا گرچه
عبارت كتاب اين منابع است/ كرده كتاب در فاتي تصر نيز بعد سالهاي در مÆلف كه است

/ 7 Ç 8.1 Ç 8

كه است يادداشتهايي اثر, اين اصلي مايهي تجربه8/ عقلو سنتو از:قرآنمجيد, است
خÇود كÇتاب اصÇلي مÇنابع از و است بÇرميداشÇته خÇود بÇراي اسÇتنساخ هنگام ان ابوحي
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مجالساتثعلب, قتيبه, ابن االخبار عيون الكاملمبرد, اعرابي, ابن چونالنوادر آثاري

/ê Ç ì.1 Ç 1

جاحظ روش همان كتاب, روش برميشمارد1/ را غيره و طاهر ابي ابن والمنثور المنظوم
كÇنار در خÇاص نÇظمي بÇدون و پÇرا كÇنده بهطور مختلف موضوعات كه است البيان در
همراه نقد با او نقل اما است, استوار روايت و نقل بر اثر اين گرچه گرفتهاند/ قرار يكديگر
اطÇالعات اثÇر ايÇن در ان وحيÇاب مÇيآورد/ مÇيان بÇه تفكرانگيز پرسشهاي گاه و است
مغتنم كه آورده ه صوفي نيز و ه امامي همچون كالمي مختلف فرق دربارهي هم سودمندي
مسÇاÄلي و مÇيرود فÇراتÇر اخÇالق و ادب حدود از گاه مطالب بيان ضمن ابوحيان است/

/21ë Ç 22ì ص ابراهيم, Ç 2

اثÇر لترين فصÇم يÇافته, نگÇارش جÇز¾ 10 در كه كتاب ميدارد2/ بيان سخيف و ركيك
و م) 19ë3) قÇاهره در صÇقر احÇمد و امÇين احمد ط توس بار يك است/البصاÄر ان ابوحي
رسÇيده چاپ به دمشق در مجلد ê در م) 19ìê Ç 19ìì) گيالني ابراهيم كوشش به Gد مجد

است/
ابيالقاسمالبغدادي حكاي¹ /ë

ازدي ر ومطهÇاب را آن مÆÇلف نÇام و كÇرده چÇاپ متز آدام بار نخستين را كتاب اين
ابÇيالقÇاسم "حكÇاي¹ عنوان با كه مقالهاي در جواد مصطفي اما است نموده ذ كر (ه / م)
رسÇاند, چÇاپ به مجلهياالستاذ در م 19ìê در التوحيدي" حيان البي هي هل البغدادي
نسبت ان ابوحي به را آن االمتاعوالمÆانس¹, و اثر اين مشتركات به ه توج با تا كرد  كوشش

/1ë طه, Ç 3

و اوباش دشنامهاي و اصطالحات به ان ابوحي ه توج مشترك, نكات اين عالوهبر دهد3/

/128.1 Ç ê

باشد/ جواد مصطفي نظر مÆيد ميتواند درالبصاÄروالذخاÄر4 عوام
الحيا¸ رسال¹ /ì

دهم و نهم معناي ه Öن Ôك او گفتهي به كه حيات دهگانهي معاني بيان در است  گفتاري
بشر براي خدا دربارهي حي كلمهي كاربرد و مالÄكه دربارهي حيات كلمهي كاربرد يعني
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/ëê Ç ëë ,ì2 ص Ç 1

مÇتفكران و فÇالسفه نÇظريات از است مÇجموعهاي درحقيقت رساله اين نيست1/ معلوم
چÇون يÇونان فÇالسفهي آرا¾ از گÇزيدههايي هÇمچنين مÇرگ, از پس زنÇدگي دربÇارهي
عÇبارتهاي از دربÇرميگيرد/ مرگ و حيات دربارهي را افالطون و سقراط فيثاغورس,
پس Áاحتما و زندگي سالهاي واپسين در را آن ان ابوحي كه برميآيد چنين رساله پاياني
بÇدبخت <فقيران كه است آورده ان ابوحي رساله اين در است/ كرده تأليف ق / ه 390 از
و رسوا كÇننده نيازي و هميشگي سوزي و گلوگير حسرتي اثر بر م ترح سزاوار و محروم

/73 Ç 7ê ص Ç 2

حÇاالت عÇبارات ايÇن در نويسنده آيا مرگند>2/ آرزومند چيره, ماللي و مداوم اندوهي
م) 19ë1) بيروت در گيالني ابراهيم ط توس رساله اين است? نكرده تصوير را خود روحي
ابيحيانالتوحيدي مجموعهيرساÄل در همو كوشش به ديگر بار ضمنثالثرساÄلو

3 - Audebert

در تÇوضيحاتي بÇا و تÇرجÇمه فرانسÇه زبان به را آن اودبر3 كلود همچنين رسيد/ چاپ به
است/ رسانيده چاپ به م) 19ìê) دمشق

السقيف¹ رسال¹ /7
بويه آل روزگار در شيعه و سنت اهل منازعات نشاندهندهي كه رساله اين مطالب
ابيالحديد ابن است/ شده جاري علي(ع) حضرت و ابوعبيده عمر, ابوبكر, زبان بر است,

/271.10 Ç 28ë Ç ê

در بÇحث بÇه مشروح بهطور است, كرده نقل البالغ4¹ نهج شرح ضمن را رساله اين  كه
پرداخÇتهي و ساخته درحقيقت رساله اين كه ميگويد Hصريح و پرداخته رساله محتواي
ابÇوحامد زبÇان از ديگÇر مشÇابه مÇوارد مÇانند نÇيز را رسÇاله اين او و است ان ابوحي خود

/28ë Ç 287.10 همو, Ç ë

ايÇن كÇه كرده تصريح خود ان ابوحي بعد سالهاي در Gظاهر است5/ كرده بيان مرورودي

/122 Ç 123.17 سير, ذهبي, Ç ì

جمله از ديگر منابع ابيالحديد ابن عالوهبر است6/ برساخته "رافضه" با مقابله در را رساله

/237 Ç 2ê7.1 Ç 7

در ديگÇر بار ثالثرساÄلو در بار يك رساله كردهاند7/ نقل را رساله اين نيز قلقشندي
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است/ رسيده چاپ ابيحيانالتوحيديبه مجموعهيرساÄل
الصداق¹والصديق / 8

آغÇاز سعدان ابن درخواست به و ق / ه 371 حدود در را كتاب اين تأليف ان ابوحي
تÇا مÇاند بÇاقي ناتمام رساله امر, بدين وي اشتغال و سعدان ابن وزارت شروع با اما  كرد,
مÇنظوم و مÇنثور سخنان از مجموعهاي كتاب رسانيد/ اتمام به را آن ق / ه ê00 در اينكه
و عÇلما سÇخنان زيباترين نهتنها او است/ دوستي و دوست باب در ران متأخ و پيشينيان
فارس يونانو علماي سخنان نقل از بلكه آورده, جمع را آن از پيش اسالمو از پس ادباي
در اما است افتاده فاصله سال 30 رساله اتمام تا آغاز بين گرچه است/ نبوده غافل نيز و///
مردم از دلشكسته و مأيوس نااميد, فردي روحيهي ان, ابوحي روحيهي ت مد اين تمامي

/200 Ç 203 ص ين, محييالد ;9 Ç 10 ,ê7ë ص Ç 1

در ان ابوحي نظر خالصهي دارد1/ حيات طول در او داÄمي رنج از نشان كه است روزگار
است/ نادر بسيار يا و بعيد راستين دوستي حقيقي, دينداران ميان جز كه است اين دوستي
رسيده چاپ به صالح متولي علي كوشش به و م) 1972) قاهره در جمله از بارها كتاب اين

است/
فيالعلوم رسال¹ /9

فÇلسفه و نÇدارد فÇقه در راهي <منطق بود گفته كه كسي پاسخ در را اثر اين ان ابوحي

/12 ص Ç 2

بههمراه اثر اين است/ نگاشته نيست>2, احكام در اثري را حكمت و ندارد دين به ربطي
1301) قسÇطنطنيه در آن از قÇبل و بÇرژه مÇارك ط توس م 19ìê در آن فرانسه ترجمهي
رسÇاله ايÇن در ان ابوحي است/ رسيده چاپ الصداق¹والصديقبه رسال¹ همراه به ه / ق)
و بÇالغت نÇحو, كÇالم, فÇقه, از مÇختلف علوم تعريف اراÄهي به پرداخته, علم از بهدفاع

ميكند/ سعي ف تصو
الكتاب¹ فيعلم رسال¹ /10

مÆلف بهعنوان ان ابوحي از آن متن در تنها و نيامده ميان به ذ كري اثر اين از منابع در
وي بÇه را آن انتساب صحت رساله متن در موجود قراين همه اين با است/ شده برده نام
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نÇخستين از است, ان وحيÇاب نسخهنگاري كار سالها نتيجهي كه رساله اين ميكند/ تأييد
است/ درآمده تحرير رشتهي به عربي كتابت و قلم , خط انواع زمينهي در كه است آثاري
Gد جدÇم و م 19ê8 در انگÇليسي تÇرجÇمهي بÇا هÇمراه روزنÇتال ط توس بار يك رساله اين

/27 Ç ê9 ص Ç 1

چاپ ابيحيانالتوحيديبه دررساÄل نيز و ثالثرساÄل1 در گيالني ابراهيم بهوسيلهي
ش) 1371) مجلهيمشكو¸ 3ê شمارهي در رساله فارسي ترجمهي همچنين است/ رسيده

است/ شده چاپ
مثالبالوزيرينيااخالقالوزيرين /11

در عباد, بن صاحب و عميد ابن كجرفتاريهاي با مقابله در ان ابوحي كه است  كتابي
و جسÇمي خÇصوصيات ريشÇخند بÇه تمام مهارت با او است/ نگاشته وزير دو اين هجو
وصف در ان ابوحي قدرت است/ گرفته انتقام عباد ابن از ويژه به و پرداخته دو آن روحي
بÇا را كتابي چنين نگارش ران, متأخ از برخي هويداست/ كتاب اين در خوبي به ترسيم و

/139 ص جبري, Ç 2

اعتقاد پيشينيان ميان در گرفتهاند2/ خرده او بر و ندانسته سازگار صوفي يك عرفاني طبع

/113.ë خلكان, ابن Ç 3

چنين كه نيست بعيد ميآورد3/ بدبختي آن داشتن حتي و است شوم اثر اين كه بوده اين بر
شده شايع كتاب اين خواندن از مردم منع براي عباد بن صاحب طرفداران جانب از باوري
در ديگÇر بÇار و دمشÇق در گÇيالني ابراهÇيم كوشش به م 19ì1 در بار يك اثر اين باشد/
و نÇثر جهت از است/ رسيده چاپ به طنجي تأويت د محم كوشش به م) 19ìë) همانجا

داشت/ محسوب ميتوان ان ابوحي اثر بهترين را كتاب اين ادبي تواناييهاي
المقابسات /12

/10ê ,219 ص Ç ê

است4/ كرده جمعآوري ق / ه 3ì0 تا 390 سالهاي فاصلهي در را اثر اين ان ابوحي
حÇضور بÇا كÇه است ق / ه دوم سدهي فلسفي محافل نوع از مجلس 10ì شامل كتاب اين

/67 - 95 جدعان, : نك ابوسليمان, آرا¾ از اطالع براي Ç ë

تشكيل آنان جز و زحل غالم نوشجاني, ابوالفتح و سجستاني5 ابوسليمان چون فيلسوفاني
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دوم نيمهي فالسفهي دربارهي جالبي و منحصر اطالعات كه روي آن از اثر اين ميشد/
فلسفه تاريخ جهت از ميدهد, دست به كردهاند, غفلت آن از منابع بيشتر كه ق / ه سدهي
مÇعلوم كÇه است درالمقابساتآن بÇررسي قابل نكتهي است/ حاÄزاهميت و ه توج قابل
مباحث و مذا كرات بعضي اينكه يا و بوده امانتدار مجالس اين نقل در ان ابوحي آيا نيست
هواي و حال از صادقي نمايندهي وي همه اين با است/ نگاشته خود ابتكار به را كتاب اين
مÇحاورات كÇه افالطون همچون ان ابوحي كتاب, اين در است/ روزگار آن فلسفي محافل
بÇا را خوانÇنده آورده, قلم به ÇÇ را سقراط قول از محاوراتي بهتر عبارت به يا ÇÇ را سقراط
خود آنكه بدون ÇÇ موارد بيشتر در ميكندو آشنا مسأله يك دربارهي گونا گون نظريات

ميگذارد/ خواننده عهدهي به را انتخاب امر ÇÇ برگزيند را خاص رأيي و كند داوري
از پÇوششي در را كÇتاب فÇلسفي مسÇاÄل پيچيدهترين توانايي, و چيرگي با ان ابوحي
است, مشغول ادب به كه االمتاعآنجا ا گردر استو نموده بيان ادبي عبارات زيباو الفاظ
دور ادبÇي الفاظ بيان از ميپردازد, فلسفه به درالمقابساتكه نيست, غافل نيز فلسفه از
فÇيلسوف و الفÇالسف¹ "اديب عÇبارت بÇا او از ياقوت كه جاست همين از و است نمانده

/ë.1ë Ç 1

و غÇربي قان محق سوي از زيادي دربارهيالمقابساتمطالعات است1/ كرده ياد االدبا¾"
فÇراوان كÇتاب ايÇن دربÇارهي تحقيقي بكر زمينههاي هنوز ولي گرفته, صورت اسالمي

/ê Ç ê7 ص حسين, Ç 2

سÇندوبي چÇاپ است جÇمله آن از كه گرفته صورت كتاب از دي متعد چاپهاي است2/
م)/ 1970 (بغداد, حسين توفيق د محم چاپ و م) 1929 . ق / ه 13ê7 (قاهره,

13/الهواملوالشوامل
بهسر عميد ابن دربار در و ري در ان ابوحي كه است ايامي به مربوط كتاب اين تأليف
كÇه است (الشÇوامÇل) پاسخهايي و (الهوامل) پرسشها بر مشتمل كتاب است/ ميبرده
شÇده مبادله عميد ابن كتابدار و مشهور خ مور فيلسوف, مسكويه ابوعلي و ان ابوحي ميان
مÇيدهد, نشÇان را او ذهÇني اشÇتغاالت كÇه ان وحيÇاب پÇرسشهاي جهت از كتاب است/
حÇريف افكÇندن دشÇواري بÇه و استهزا جنبهي ان ابوحي پرسشهاي است/ حاÄزاهميت
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بلند صداي به گويي پرسشها اين در ان ابوحي است/ آموختن براي فيالواقع بلكه ندارد,
گرچه ساخت/ مطرح نيز ابوسليمان حوزهي در بعدها را سÆاالت همين نظير ميانديشد,

/13ì.1 Ç 1

را او و ميبرد1 نام مسكويه ابوعلي از استهزاآميز لحني با والمÆانس¹ االمتاع در ان ابوحي
هÇنگام كه برميآيد چنين سÆالها لحن از اما ميكند سرزنش كيميا به پرداختن بهسبب

مسكويه/ ابوعلي د, ه Ç 2

كتاب اين در پرسش 17ë است2/ مينگريسته خود استاد ديدهي به ابوعلي به آنها طرح
اين برميگيرد/ در را و/// رواني اجتماعي, علمي, فلسفي, گونا گون مساÄل كه است آمده

است/ رسيده چاپ به صقر احمد و امين احمد كوشش به م 19ë1 در  كتاب
حÇيان ابÇي عÇنوانرسÇاÄل بÇا مÇجموعهاي ضمن گيالني ابراهيم را ان ابوحي رساÄل
عالوهبر رساÄل اين است, رسانده چاپ به و كرده جمعآوري مختلف منابع التوحيدياز
بدانهÇا اين از پيش كه "فيالعلوم" و "الحيا¸" الكتاب¹", "فيعلم رسالههاي"السقيف¹",

از: عبارتند شد, اشاره
ابيالفتحبنالعميد الي رسال¹

ابيالوفا¾المهندسيالبوزجاني الي رسال¹

ابيعبداهللالعارض اليالوزير رسال¹

ابيسهلعليبنمحمد اليالقاضي رسال¹

بÇخطي:

الشرعي العقلياذاضاقالفضا¾عنالحج الحج /1
كه آنجا از و است شده متصف الحاد به ان ابوحي منابع, از برخي در گذشت چنانكه
كتاب اين وجود جمعي نشده, يافت باشد, اتهام اين مÆيد كه مطلبي وي آثار ديگر بين در
چÇه آن بÇا را آن نÇديده, را كÇتاب خÇود كه خوانساري دانستهاند/ عا مد اين بر تأييدي را
مشÇابه كÇرده, تÇعبير فقرا" حج" عنوان به آن از نوشتههايش در ج حال منصور بن حسين

/93 Ç 9ê.8 Ç 3
/1ëë.2 االمتاع, Ç ê

تي مد او شيرازي جنيد گفتهي به و رفته4 حج به خود ق / ه 3ë3 در ان ابوحي اما ميداند3,
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/ë3 ص Ç 1

آن و ندارند اشارتي كتاب اين از نسخهاي وجود به منابع Hغالب است1/ بوده بيتاهللا مجاور
كتابي از كردعلي د محم اما ميكنند/ معرفي ان ابوحي رفتهي دست از كتابهاي شمار در را
آن از نسخهاي كه ميبرد نام ان ابوحي كتب مجموعهي در توحيدي الحجيجتأليف نام با

/ê99.2 Ç 2

هÇمان را آن اما نديده را نسخه خود گرچه نيز ابراهيم زكريا و است2 موجود لنينگراد در

/112 ,113 ص Ç 3

ميكند3/ العقليمعرفي الحج
المتنبي عليابنجنيفيشعر الرد /2

/(GAS, II/493) ميشود نگهداري حلب در كتاب اين از نسخهاي
والبقا¾السرمد الداÄم¹ الحيا¸ الي فيالتشويق عنوانرسال¹ تحت نسخهاي به نيز د سي /3

/383.1 Ç ê

دارد4/ اشاره
از نشاني امروزه كه كردهاند ذ كر نيز ديگري كتابهاي ان ابوحي براي آثاريافتنشده:

المقابسات, ابوحيان, ;ì8ë.1 بغدادي, ;1ê0.1 خليفه, حاجي ; 7 Ç 8.1ë ياقوت, : نك كتابها, اين نام براي Ç ë
/227 ص

كتابهاست: اين جملهي از نيست5/ دردست آنها

/8.1ë ياقوت, : نك Ç ì

شده تأليف ف تصو اهل طبقات در ميرسد نظر به كه فياخبارالصوفيه6 الرسال¹ /1
باشد/

را او نگارش شيوهي در و بوده جاحظ شيفتهي سخت كه ان ابوحي 2/تقريظالجاحظ/
است/ سÇتوده را وي عÇبارات شÇيواتÇرين و زيÇباترين بÇا است, داده قرار خود سرمشق
ان وحيÇاب و جÇاحظ شÇيفتگان از خود كه ياقوت اما نداريم دردست را رساله اين هرچند
داوود بن احمد و سيرافي ابوسعيد جاحظ, احوال ذيل را كتاب از لي مفص پارههاي است,

/1ë0 Ç 1ë1.8 ,27 Ç 29.3 Ç 7

است7/ كرده نقل دينوري
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/113 ص ابراهيم, : نك نيز ;7ë Ç 77 ص رودراوري, : نك Ç 1 و 2

است1/ گرفته قرار ديگر مÆلفان استفادهي مورد نيز كتاب اين الزلف¹)/ (يا 3/الزلفي
ابوالقاسم براي ق / ه 382 Ç 383 سالهاي در كتاب اين ê/المحاضراتوالمناظرات/
بÇرميآيد, آن عÇنوان از چÇنانكه و شÇده تأليÇف شيراز در وله صمصامالد وزير مدلجي

است2/ برميگرفته در را لغوي و ادبي مباحث از مجموعهاي



ë98ص/ ,13ìì تهران, دوم, چاپ حسين, توفيق محمد له قدم و حققه التوحيدي, حيان البي المقابسات, #

مقابسات#  كتاب

را ق) / ه ê1ê تÇا ê0ê بÇين مÇرگ ,31ë تÇا 310 بÇÇين (تÇÇولد تÇÇوحيدي ان وحيÇÇاب
كتابالمقابسات لقب اين كامل مصداق و ناميدهاند االدبا¾" "فيلسوف و "اديبالفالسفه"
ذهن كه فلسفي مهم مساÄل محاورات, در افالطون روش به نزديك شيوهاي به كه, اوست
بÇدينگونه و مÇيسازد مÇطرح گÇيرا قلمي و شيوا نثري با ميداشته مشغول را معاصرانش

/17 ص مه, مقد Ç 1

است بزرگي خدمت اين و ميكند1 فلسفي عوالم وارد را محض ادبي آثار مطالعه كنندهي
انÇجام به ابنسينا تا فارابي فاصلهي در اسالم عالم در فلسفي تفكر به نسبت ان ابوحي  كه

و بÇهشكوك آنان جدل كه متكلمان به حمله جمله: آن از است زياد خوانالصفا ا با ابوحيان مشابهتهاي Ç 2
المقابسات, با شود مقايسه Ç ë2 ص ,ê ج ;1ë3 ص ,3 ج ;130 ص ,2 ج الصفا, اخوان ميانجامد(رساÄل شبهات
Ç ê0ì ص ,1 ج والذخÇاÄر, والبÇصاÄر بعد به 188 ص ,3 ج والمÆانس¹, االمتاع و 277 ,203 Ç 20ì ,17ê ,1ë9 صص
,2ê0 ص ,1 ج الصفا, اخوان صوفيانه(رساÄل تأويالت بعضي انداختن دست نيز و بعد) به ê7ê ص ,3 ج و ê03
غÇالي شÇيعهي و امÇاميه شيعهي بر تعريض نيز و بعد) به ëê1 ص ,1 ج والذخÇاÄر, البصاÄر با شود مقايسه 2ê1
ص ,2 ج والذخÇاÄر, البÇصاÄر در ابÇوحيان با شود مقايسه 1ê8 ,1ê7 ص ,ê ج ,ë2ê ص ,3 ج الصفا, اخوان (رساÄل
طÇبيبان, از كÇه 3êë Ç 3ì1 صص ,2 ج الصفا, اخوان اجتماعي(رساÄل انتقاد و (28ë ص ,ê ج ,ë39 ,ë3ê ,ë33
قÇاضيان, عالمان, فقيهان, عابدان, قاريان, ديوان, اصحاب عامالن, كاتبان, دهگانان, رÄيسان, ار, تج مان, منج
كه دانست بايد /(ìص مه, مقد ,3 ج والذخاÄر, البصاÄر با شود مقايسه جمله از است, شده انتقاد ز كيان/// Ôم و عدول
ص ,2 ج المÆانس¹, و داريم(االمتاع ابوحيان طريق از را الصفا اخوان رساÄل نويسندگان به راجع دقيق اطالع لين او
مÆÇلفان از يكÇي زنÇجاني هÇارون بÇن عÇلي از مÇجوسي يك و يهودي يك بين جالبي بحث ابوحيان /(ë ,ê
,1 ج الصفا, اخوان "رساÄل ,1ë2 Ç 1ë8 ص والمÆانس¹, هست(االمتاع "رساÄل" در Hعين كه است كرده نقل "رساÄل"

/(308 Ç 310 ص

تكميل را خود كار قرن همان در كه الصفا2ست خوان ا كار شبيه ي حد تا و است رسانيده
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اهل "دولت پيدايش زمينهسازي كه يرا خاص هدف الصفا خوان ا كه تفاوت اين  كردهاندبا
و خواننده آ گاهانيدن ان ابوحي مقصود آنكه حال ميكنند/ دنبال است زمين روي بر خير"
از خÇودش سÇهم به و فهمش قدر به تا اوست تميز و سنجش هي قو درآوردن حركت به

و م مجس خود ذهن در را آن ميخواهند دست لمس با كور هاي عد كه آورده را فيلي مثال ìê مقايسهي در Ç 1
لمس را فÇيل پشت كÇه آن و است درختي تنهي شبيه فيل ميگويد كرده, لمس را فيل پاي كه آن كنند/ ر مصو
كÇه است نÇرم چÇيزي فيل گفت زد, فيل لوچهي و لب به دست كه آن و است هاي تپ مثل فيل ميگويد  كرده,
ايÇن تفسير در ابوحيان آورده/ مÇثنوي در را آن شبيه هم مولوي كه است آشنايي مثال اين و ندارد/// استخوان
از وجهي هركس بلكه نيستند خطا بر يا صواب بر آن جهات جميع از حقيقت دربارهي <مردم گويد: حكايت
حقيقت جامع كند; تصديق را رفيقش ميكند, توصيف را فيل كه كوران آن از يك هر ا گر و درمييابد> را آن
در مÇختلفند/ نÇاظران نÇيست, مÇختلف حق است/ افتاده دور جامعيت و حقيقت از كند تكذيب ا گر و است
در ضعف و ت شد با و زياد و كم بلكه نميشود يافت انساني پيكر يك در تمامي به <عقل گويد: ëê مقايسهي

است/ نزديك شكا كان به ابوحيان مذاق مطالب قسم اين در ميشود>/ يافت عقل از بخشي هركس

را ان ابوحي كه است جهت همين به دارد1/ كه است عقلي نسبت به آن و گيرد بهره حقيقت
بÇنگريم ان وحيÇاب كتب به <ا گر گويد: قان محق از يكي دادهاند/ لقب التساÅل" "فيلسوف
آ گÇاهي و آورده پÇايين عÇامه سÇطح به را فلسفه اديب فيلسوف اين چگونه كه ميبينيم
دهشت و حيرت ميخواهد او است/ كرده پخش برابر بهطور عام و خاص ميان را فلسفي

للÇتأليف المÇصري¹ الدار االدبÇا¾, فÇيلسوف و الفÇالسف¹ اديب التÇوحيدي, ان وحيÇاب ابÇراهÇيم: زكريا الدكتور Ç 2
/17ë ,17ì ص والترجمه,

است>2/ سÆال او تفلسف برانگيزد; اذهان در
Hمخصوص ان ابوحي آثار در كه نقلقولهايي آيا كه بوده مطرح پرسش اين همواره
چنانكه است, مثبت كلي بهطور سÆال اين جواب است? واقعي است, المقابساتآمده
غربيان از ديبور و خودمان قدماي از شهرزوري Âمث ÇÇ جديد و قديم فلسفهي خان مور
آيÇا امÇا كردهاند استناد ان ابوحي به چهارم قرن فالسفهي اقوال و احوال بيان در ÇÇ ر متأخ
ابÇوالفÇتح چÇون دانشمنداني و متفكران دهان به ان ابوحي كه را حرفهايي تمام ميتوان
ابÇوزكريا صÇيمري, ابÇوبكر السÇمح, ابن يهودي, ابوالخير بخاري, ابوالعباس نوشجاني,
و رومÇي/// نÇظيف قÇومسي, ابوبكر زحل, غالم زرع¹, ابن عروضي, د ابومحم صيمري,
ايشان از Hعين ميگذارد, سجستاني ابوسليمان و سيرافي ابوسعيد محبوبش استاد دو حتي
المÇقابسات, ايÇج جاي در ه البت ان? ابوحي از بيان و آنهاست از مضمون يا انگاشت?
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پيراستم/// ادبي لغزش از را عبارت فالن كه: كرده تصريح ان ابوحي كه يافت توان شواهدي
عÇبارتي ثÇبت از پس نÇيز گÇاه مÇيشود/// چÇنين گÇفت, كس فالن چه آن خالصهي يا:

/281 ص Ç 1
/12 ص مه, مقد Ç 2

رفتهاند آن بر مايرهوف2 مانند صاحبنظران, بعضي هم روي بر لفظه"1/ "هذا ميافزايد:
مÇقايسهي راه از كتاب مصحح اما است; ساخته خود از را "مقابسات" برخي ان ابوحي  كه
امانت ان ابوحي كه است رسيده نتيجه اين به ديگران منقوالت با ان ابوحي منقوالت پارهاي

/12 Ç 18 صص مه, مقد Ç 3

را چيزها بعضي ان ابوحي كه كنيم ر تصو هم ا گر من, گمان به است3/ كرده رعايت را علمي
در اسÇالمي انÇديشهي تاريخ از سندي عنوان كتابالمقابساتبه هم باز ساخته, خود از

مجلهي نگارنده, قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا قلم به انتقادگر", هنرمند دانشور توحيدي, "ابوحيان مقالهي Ç ê
"المقابسات"/ به راجع ë9 Ç ì1 Hمخصوص و ê7 Ç 78 صص ,13ìì تير Ç فروردين معارف,

شÇرح سند تنها عنوان به صورت اين در هرچند دارد4/ را خود خاص ارزش چهارم قرن
از ان ابوحي بود/ نخواهد استناد و اتكا قابل اخص بهطور فيلسوف آن يا اين افكار و احوال

/230 ص Ç ë

ميكند5/ زياد حسرت به مجالس آن
مطلب كه جا هر و نيست فلسفي منظم بحثهاي رشته المقابساتيك حال, هر به
است: داده ارجÇاع مÇربوطه كتب در مطلب آن مظان به را خواننده ان ابوحي بوده پردامنه
با آن همهي آوردن و كردهام برداشت بزرگان اين مذا كرات از من كه است مطالبي <اين
موجود دهد, توضيح را دقيق نكات آن كه كتابهايي زيرا نيست, ممكن كامل استقصاي
ايÇن غÇوررسي براي پس دارند/ حضور باشند گره گشا و مشكلگشا كه استاداني و است

/19 ص مه, مقد Ç ì

كرد>6/ تكيه استعداد و استاد و كتاب به بايد مطالب
در گÇفت بايد دارند, تعلق فالسفهيالمقابساتبدان كه فلسفياي مكتب دربارهي

/31 ص مه, مقد Ç 7

پÇرسشهاي بÇه صي خÇمش و منجز جوابهاي Hغالب كه اين جز نوافالطونياند7/ مجموع
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/ê3 ص مه, مقد Ç 1

ه البت اين و شده1 پوشيده زيبا عبارتپردازيهاي در پاسخها و نميدهند مطروحه فلسفي

/17 ص مه, مقد Ç 2

چه آن HÄاستثنا شوند2/ كشيده فلسفه سوي به كه است بوده جالب ادبيات دوستداران براي
و دقÇيق و "مÇوجز شÇده تÇحرير او امالي و تقريرات از درواقع يا شده نقل ابوسليمان از

/19 ص مه, مقد Ç 3

ميرود3/ انتظار ارسطو فلسفهي س مدر يك از كه است چيزي همان اين و است استوار"
نگاشته سال سه طي پارهپاره چون ÇÇ متفاوتند نگارش شيوهي در نهتنها "مقابسات"
و است صفحه هشت و بيست دوم مقايسهي Âمث دارند/ فرق هم طول در بلكه ÇÇ شدهاند
اما است فلسفي Hغالب گرچه هم موضوعات نيست/ بيش سطر چند يكم و هشتاد مقايسهي

/21ì ,309 صص Âمث Ç ê

همچنانكه خالينيست4/ شخصيهم احوال حتي تاريخيو ادبيو فوايد نكاتو از  كتاب
از يكÇي ان ابوحي اينكه جالب است/ فلسفي نكات داراي Hاحيان هم ان ابوحي "ادبي" آثار

صص پيشگفته, مقالهي به كنيد رجوع والمÆانس¹ االمتاع گرانقدر كتاب و وزير سعدان ابن مجالس به راجع Ç ë
/ì1 Ç 71

عÇنوان بÇه ابوحيان از ايران و اسالم متقابل خدمات تحقيقي كتاب در ري مطه آي¹اهللا مرحوم كه است  گفتني
عÇنوان بÇه ///¹ÇانسÆÇوالم االمÇتاع و المÇقابسات از و بÇرده نام اسالم" جهان بنام نويسندگان و ادبا و فضال از "يكي

(ë79 ص ,3 است/(ج كرده ياد "نفيس"  كتابهاي

در بÇنويسد ¹ÇانسÆÇوالم االمÇتاع در آنكÇه جÇاي بÇه را وزير5 سعدان ابن منزل مجالس
الثالثه)/ (المقابس¹ است المقابساتآورده

چاپ منقحترين دارم اطالع جانب اين كه آنجا ازالمقابساتتا حسين توفيق چاپ
اينكه جز است مرجح م) 1929) سندوبي چاپ و ق) / ه 130ì) شيرازي چاپ بر و است
زاق بدالرÇع سÇوي از يكÇي گÇرفته تصحيحالمقابساتصÇورت راه در ديگر كوشش دو
شÇامل را سÇندوبي چÇاپ از صÇفحه 37 HمعÇج كÇه م) 19ìì ,19ë2 ,19ê9) يÇن محييالد
نديده نگارنده را يك هيچ كه م) 197ê (سوربون, واتريگان دانيل سوي از ديگر ميشود,
و است دقت جالب شده نقل مختلف چاپهاي بين كه قراÄتها اختالف بعضي اما است
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فÇي التÇوحيدي "ابÇوحيان عÇنوان تحت االعسم عبداالمير كتاب در لي مفص و صي تخص بحث مورد اين در Ç 1
تÇحقيقات مÇجلهي رك: آن مÇندرجÇات ريز و كتاب اين معرفي براي است/ گرفته صورت المقابسات"  كتاب

/2 ,3 شمارهي اسالمي,

دارد/1 اهميت كتابالمقابساتبسيار بهويژه و ان ابوحي دقيق شناخت براي
و ارجاع و رجوع سهولت دارد يت اهم الحال ط متوس مطالعهي اهل براي چه آن اما
و مصطلحات و الفاظ از دقيقي فهرست تهيهي با حسين توفيق است/ مطالب دستهبندي

/ê97 ص Ç 2
/ê92 Ç ê9ì ص Ç 3

چه آن ميتوان اعالم3 فهرست به نگاهي با و كرده آسان را خواننده كار فلسفي2 تعريفات
مهي قدÇم آورد/ گÇرد يكجÇا هست, پرا كنده كتاب جاي جاي در شخص يك به راجع

ميدهد/ دست به متفكر يك عنوان به ان ابوحي از اجمالي معرفي يك نيز مصحح
و مĤخذ از يكي كه است ارزشمندي خدمت ايران در كتاب اين انتشار چاپو تجديد
بهخصوص ميدهد قرار تحقيق اهل دسترس در را اسالم عالم در تفكر تاريخ نفيس منابع

ايرانياند/ Gفالسفهيالمقابساتا كثر  كه





/19êê Ç 19ìì مجلد, ê گيالني, ابراهيم چاپ والذخاÄر, البصاÄر #

والذخاÄر"# "البصاÄر كتاب به نگاهي

در ميكوشيد و بود جاحظ مريد شرط و بيقيد بهطور توحيدي ان ابوحي كه ميدانيم
رنگ همه از بيش اوالبصاÄروالذخاÄر آثار بين و بگذارد جاحظ برجايپاي پا نويسندگي
را جÇد و هÇزل پÇريدن, شÇاخه بÇه شÇاخه از ژگيÇوي هÇمان دارد/ را جÇاحظ آثار بوي و
در مÇيخورد; چشÇم بÇه جاحظ آثار غالب در كه پرگفتن ايجاز, عين در و بههمآميختن

مينويسد: آن مهي مقد در چنانكه هويداست البصاÄروالذخاÄر
مقبول نثر و شريف كالم و مصون لفظ من العقول قراÄح و االدب عليرياض ستشرف <فانك
معارض¹ حاضرو جواب و دقيق¹ مسأل¹ و محبر¸/// خطب¹ و مختار¸ بالغ¹ ساÄرو مثل و لطيف نظم و
شيب هزل و ملهي¹/// نادر¸ و كافي¹/// نصيح¹ و بليغ¹/// حج¹ و حسن¹ موعظ¹ و صاÄب دليل و واقع¹

/3 ص ,1 ج Ç 1

گويد: عاميانه الفاظ عين به هم آن هرزهنگاري توجيه در جاحظ شيوهي به هم و /1</// بجد

/127 . 1 Ç 2

فهم نقص باعث رويگرداندن هزل از به كلي و است2/ آن بودن فصيح غير در لطيفه لطف

/ì0 . 1 Ç 3
/ë3ì . 1 Ç ê

البÇته بÇود4/ خÇواهÇد دشوار آن ترك كه شود مستمر عادت نبايد اما ميشود3/ كودني و
است/ آورده فراوان هزل كتاب اين در ان ابوحي
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/7 , 8.1 Ç 1

منظورش تجربه1/ و عقل سنت, كتاب, از: است عبارت كتابالبصاÄروالذخاÄر منابع
نÇقل و انتخاب به بيشتر توحيدي كتاب اين در است/ مسموعات و مشاهدات تجربه از
جهت از نيست/ خالي هم جنبه اين از ا گرچه انشا¾, و ابداع تا پرداخته نقد) با توأم (البته
گاه ميشويم/ آشنا نويسنده تفكرات حاصل با البصاÄروالذخاÄر جايجاي در نيز فكري
افسح <و ميورزد: ا كتفا وادارد, انديشيدن به را خواننده كه بهطوري سÆاالت آوردن به نيز

/ëëë . 1 Ç 2

شÇيوهي بÇه گاه لطيف¹///>2/ مساÄل عن اسألك حتي واالدرا ك والفهم والتحصيل للسماع بالك

/ë38 . 1 Ç 3

ميپرسد3/ آياتقرآن معاني از باطنيان
و بÇيادبÇي سÇفاهÇت, بÇه را آنÇان و نÇدارد خÇوبي مÇيانهي مÇتكلمان بÇا ان وحيÇÇاب

بعد/ به ê7ê . 3 Ç ê

حÇيرت مهي قدÇم كه ميكشد ادله> Æتكاف> به اين ميگويد و ميدارد4 هم مت شبههانگيزي

/ê03 Ç ê0ì.1 Ç ë
/ë39 . 2 Ç ì

قÇضيهي و تقيه>6 و <بدا¾ در ايشÇان بر نيست/ موافق نيز اماميه شيعهي با ان ابوحي است5/

/ë3ê . 2 Ç 7

ضÇمن كÇه است قÇديم زيÇديهي شÇبيه مÇذاقش بÇاب ايÇن در و ميگيرد7 ايراد <غيبت>
داشتند/ ابيطالب(ع) بن علي به ي خاص ارادت راشدين, خلفاي ديگر شناختن بهرسميت
السبب مضاف كرب, فارج و خطب مدره و حرب مسعر و هدي قرين و/// علم بحر Õعلي <و  گويد:

/20ê . 1 Ç 8

امره>8, الي االنتها¾ قليل¹ عليه الخالف شديد¸ شيعته لكن و علياالدب النسب معطوف النسب الي
ان ال لو ///> مÇيدانÇد: خÇوارج تÇفريط مÇقابل در عكسالعÇمل را غاليان افراط پيدايش و

/28ë . ê Ç 9

كه ميآورد حكايتي احمد بن خليل از و اله>9 علي الغالي¹ قالت لما كافر علي قالت الخوارج
علي با و بودند تني برادران همچونان با همه پيغمبر صحابهي چرا پرسيدند: وي از چون
جمع را ايشان همگي فضايل بهتنهايي علي كه روي آن از داد: پاسخ ناتني? برادر چونان
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/ë93 . 3 Ç 1
/117 ص ,11 ج نهجالبالغه, شرح Ç 2

است2/ نهاده ترجيح همه بر را ابيطالب بن جعفر جايي در ان ابوحي البته داشت1/
مÇيخواهÇد وقÇتي زهÇد و نÇصيحت در كÇه است چنان علي(ع) به ان ابوحي ارادت
<و ميگردد: ظاهر كالمش در مشهورنهجالبالغه عبارات از بويي و رنگ كند, قلمفرسايي
والداخل عليل صحيحها و ذليل عزيزها و قاصر ناÄلها و خاسر رابحها دار في اصبحنا قد انا اعلم
عÇاشقها و مكدود طالبها و شرور باطنها و غرور ظاهرها /// المزعج فيها والمطمÃن رج ÖخÔالم اليها

/ê18 . 3 Ç ê19 Ç 3

محمود///>3/ تاركها و مجهود
نشان عالقه عينحال در داردو انتقادآميز نظر ه صوفي به نسبت كتاب اين در ان ابوحي
در است/ صÇوفينمايان يÇا صÇوفيان بÇعضي اعÇتقادي تندرويهاي به انتقادش ميدهد/
بÇراي داري هÇرچÇه ا گÇر كÇه مÇيگيرد مسÇخره به را فه متصو عوام عايي, پرمد عينحال

/3ê2 . 1 Ç ê

كردهاند>4/ امر تو به را همه اين هستي? كي <تو ميگويد: كني خرج يكيشان
همراه و بوده <¹Ãوالهي مت الس <صوفي نوشته ياقوت چه آن طبق ان ابوحي كه ميدانيم
بÇوده عÇبرتانÇدوزي و ادبآمÇوزي دنبال به و ميرفته مسافرت و سياحت به صوفيان

/ì3ê . 3 Ç ë

لالدب///>5/ المقتبسين للعبر الحافظين الدنيا في الساÄحين فياالÐفاق الغربا¾ و الصوفي¹ ///> است:
بÇزرگ فÇالسفهي سÇخنان هÇمرديف و مينهد بسيار ارج ه صوفي كلمات و اشارات به او

/êìì . 1 Ç ì و 7

ايشÇان از مÇطالب بسÇياري و الكÇبار>6/ الفÇالسف¹ طÇريق¹ شÇقيق¹ الطÇريق¹ <هذه ميشمارد:
كرده يادداشت و خوانده آنجا و اينجا كه است چيزهايي سواي اين و كرده <روايت>
ديگر جاي فيه>7/ لشككت وجدت, ما رويت اني ال لو و ///> گويد: كالمي ذيل چنانكه است/
افراد Ôواردت جم¹ فواÄد و كثير Õحشو فيها صحيح¹, الفاظ و سليم¹ اشارات <للصوفي¹ مينويسد:
اوضÇح Gعجز عنه عجزت قد لكني حقاÄقهم, و نوادرهم و مذهبهم و ساوسهم لو الكتاب من جز¾

/27ì . 3 Ç 8

و اثر///>8 و موقع له لكان عبارتهم يطابق و عبارتهم الكتابمايشا كل اثنا¾ من جمع لو و عذري///
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بدون يا سخن صاحب نام ذ كر با ه صوفي از فراواني نكات جايجايالبصاÄروالذخاÄر در
ايشÇان گÇفتار بÇه را ازالبصاÄروالذخاÄر مستقل فصلي داشته قصد و كرده/// نقل آن ذ كر
ديگÇري جزوهي يابد فرصتي هرگاه كه داده قول اما نكرده را كار اين كه دهد اختصاص
بدانÇيم همان را الصوفي¹> <فياخبار رسالهي ا گر كه بپردازد فيلسوفان و آنان دربارهي
رسالهي و كرده پا كنويس كامل بهطور ق / ه 37ë در را زيراالبصاÄروالذخاÄر نيست دور
كه را عبارتي اينك است/ نوشته ق / ه 37ë تا 380 فاصلهي در هم را <فياخبارالصوفيه>
است االلهيه عباراتاالشارات همانند بسيار و است كرده نقل صوفي> <خراباتي قول از
اضافتي سرور همتي من قطعت Âذلي كنت لو و ذلي, اري كنت عبدي, لي قلت لو <الهي ميآوريم:

/êì0 . 1 Ç 1

ذليل///>1/ Ñشيي لك يكون ان من اجل النك اليك,
حكاياتي و لطايف در نهتنها اين و است اجتماعي انتقاد بار داراي البصاÄروالذخاÄر
<در كه: است آورده ابنالخليل قول از سوم جلد مهي مقد در بلكه هويداست آورده,  كه
نيستو خداشناس عالم نيستو فاضل ووزير نيست عادل پيشوا كه ميكنم زندگي زماني
همسايه نميكند, ياري دوست نميشكيبد/// فقير و نميبخشد توانگر نيست/ پارسا زاهد
قاضي نميورزدو پرهيزگاري عالم و نيست آموختن فكر در نادان نمينمايد, پردهداري

/ì ص Ç 2

متقلب///>2/ تاجر و دروغگو شاهد و است بيدادگر
و خوبي براساس نه روزي <تقسيم كه مضمون اين در شعري آوردن با ديگر جاي
و آدميان/// واقعي ارزش يا تدين برپايهي نه و گرفته صورت اعمالشان و اشخاص بدي
چگÇونه <بÇبين ميافزايÇد: ندارد///> همبستگي هرزهدرايي يا زورمندي به اينكه جالب

ميدرخشد>! كلمات اين از صدق
را جامعه بودن طبقاتي آثار زنندهترين و زشتترين بروز تلخ, لطيفهي يك در  گاه
<مكÇتبداري مÇيكند: بيان وآ گاه كننده هشداردهنده اغراق يك با انسانها روابط در
ميگفت: آفتابو در را فقير بچههاي و سايهمينشانيد در را توانگر و بچههايخوبروي



143 والذخاÄر" "البصاÄر كتاب به نگاهي

/219 . ê Ç 1

قÇرن چند گويي ديوانهاي زبان از گاه و بيندازيد>1/ دهان آب جهنميان بر بهشتيان <اي
روزي بود/ شام نادره گويدر مجنوني كه است <نقل ميزند: را مالتوس حرف اين از پيش
بيافرينو تا ده داري, نگه گرسنه بيافرينيو تا صد اينكه عوض گفت: كردو آسمان به رو

/2ëë . ê Ç 2

مينمايد: تصوير اينگونه آدميان اخالق در را معنوي و مادي فقر تأثير و كن>2/ سيرشان
هÇوس بÇه و گذاشÇتم گرسنه را ايشان گفت: سپردي? كي به را خانه اهل گفتند عربي <به

/ì1ì . 2 Ç 3

به زنگي يكزن با < كسيرا و نميكنند>3 جلوه گري كه نهادم جاي به بيلباس نميافتندو
دده يك بÇا خÇدا دشمن كهاي بزنندش داد دستور والي بردند, والي نزد و گرفتند تهمت

/2êë . 3 Ç ê

ميشود!>4/ پيدا چي درهم نيم به آخر گفت: كردهاي? گناه سياه
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/1379 تهران, نصري, عبداهللا مصاحبهها, مجموعه انديشه, حديث #

توحيدي# ابوحيان به راجع انديشه حديث مصاحبه از خالصهاي

كÇه مÇيزيست شÇرايÇطي در او است/ نÇبوده س سÆÇم و اصيل متفكر يك ان ابوحي
آرا¾ انديشهو كه بود متفكري نخستين فارابي بود/ شده وارد اسالم عالم به يوناني فلسفهي
فÇاصلهي در بود/ گسترده بسيار انديشههاي داراي و س سÆم فيلسوف او داشت/ مستقل
كÇه داشت وجÇود فÇلسفي حÇوزهي چÇند بÇود سÇال ë0 حÇدود كه ابنسينا و فارابي ميان
حÇوزهي در بÇود/ ان وحيÇاب اسÇتاد سجستاني, ابوسليمان درسي حوزهي آنها مهمترين
گÇفتوگو و بÇحث بÇه او بÇا و مÇيآمدند گÇرد مÆÇلفان و مترجمان از بسياري ابوسليمان
اشÇتباه كÇه ميدانÇيم بودند/ نوافالطوني شا گردانش از بسياري و ابوسليمان مينشستند/
از يكي اينكه آن, و افتاد فاق ات اسالم عالم در يوناني فلسفهي ترجمهي هنگام به بزرگي
همواره و نوشتند شرحها آن بر مسلمين و شد مشهور ارسطو نام به غلط به افلوطين آثار
شÇد/ خÇلط افÇلوطين بÇا ارسطو لذا و است ارسطو انديشههاي حاوي كه ميكردند ر تصو
كÇه ابÇوسليمان پÇيرو فÇالسفه آمÇد/ پديد جديدي فلسفهي يك اشتباه آن اثر بر درواقع
كتاب در ان ابوحي هستند/ نوافالطوني يعني فلسفه آن تابع آنهاست از يكي هم ابوحيان
آثار در كه همانطور كند/ دنبال را افالطوني نگارش شيوهي تا ميكند سعي المقابسات

بحث به افراد و ميكند مطرح سÆال صورت به را مطالبي سقراط چون تي شخصي افالطون,
مطرح را مطالبي ابوسليمان شا گردان يا خودش قول از هم ان ابوحي مينشستند, گفتوگو و
نÇميرسيد/ نÇتيجه به گاه بحثها اين ميپردازد/ آنها پاسخگويي به سجستاني و ميكند
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درواقÇع بÇپردازد/ تأمÇل و تفكر به خود خواننده كه است آن بحثها اين از مراد  گويي
نهآنكهبخواهدافكارجديديراعرضهكند/ ابوحيان,فلسفيبودنوانديشيدنراميآموزد,

دارد/ فÇرض پÇيش متكلم ولي ميپردازند, عقلي تفكر به دو هر متكلم و فيلسوف
او پÇيشفرضهاي بÇا عÇقلي داليÇل ا گÇر و دارد شده ص مشخ پيش از عقايد يك يعني
بÇيانديشد/ آزادانه ميخواهد فيلسوف اما ميشود/ مغالطه و سفسطه دچار باشد ناسازگار
بههمين است/ پايبند عقلي استداللهاي به و نيست چيزي اثبات درصدد ابتدا¾ از يعني

است/ موافق فالسفه با جستوجوگر و آزادانديش انسان يك عنوان به ان ابوحي جهت
مطرح را سقراط گونه سÆال اين فيالعلوم, رسال¹ در متكلمان با مخالفت در ان ابوحي
سخنگوي كه است اين جز مگر نهادهاند? خود بر را متكلم اسم متكلمان چرا كه ميكند
عقل به را آنها كه است اين كالم با او مخالفت اصلي وجه است/ علم آن متكلم علمي هر
بنشانند/ كرسي به را خود فرقهي عقايد تا ميكنند سعي همواره آنها زيرا نميبيند, وفادار
بÇودند وفÇادار عقل به كه معتزلي متكلمان با اشعري متكلمان از برخي حتي كه ميدانيم
ميان ان ابوحي روزگار در ميرفتند/ پيش آنها تكفير حد تا گاه حتي و ميكردند مخالفت
معتزله به متمايل جواني در ان ابوحي Áاحتما داشت/ وجود شديدي نزاع معتزله و اشاعره
را مÇتكلمان از برخÇي ان ابوحي است/ جسته دوري آنها كالمي نزاعهاي از سپس بوده,
مÇتكلمان عÇلمي نÇزاعهÇاي وي نÇظر از مÇيدانست/ نفسانيت اسير و دنياپرست افرادي
دچار اعتقادي و ديني مساÄل در را افراد و ميرسد ادله تكافوي به كه چرا ندارد, سرانجام

ميسازد/ ترديد و شك
فردي ساختند وارد او به كه هاماتي ات عليرغم و دارد دين درد طرف يك از ان ابوحي
پيش را عرفان راه لذا ميداند, بيفايده را كالمي بحثهاي ديگر طرف از و است د موح

ميگويد: چنين ف تصو باب در است/ مطمÃن راه شهود و كشف راه او نظر از ميگيرد/
و دنÇي¹ افعال و علويه اغراض و هميه و عبارات و الهي¹ اشارات بين يدور علم ف التصو <ان
الطريقه لحق قد و فيالبيان/// يعرض لفساد ذلك و مجال ذلك بعض في للنكر¸ و ملوكيه, اخالق

/12 ص العلوم, في ان حي رسالهابي Ç1

مدعيها>/1 لكثر¸ البالغ¹ لحق كما فيها الدخال¾ لكثر¸ حيف
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آرمÇانهاي پÇنداري, عÇبارات و الهي اشارات ميان داير است دانشي ف تصو يعني
انكار مجال آن در بعضي براي و است جمع آن در شاهان اخالق و پست كارهاي و واال
شÇده وارد سÇتم طريقه اين بر همانا و ميشود عارض بيان در كه فسادي سبب به هست
سÇتم عيان دÇم فÇراوانÇي عÇلت به بالغت بر كه همچنان آن/ به پيوستگان كثرت بهسبب

ميرود/>
جدا آنها از هيچگاه و ميشود نزديك بسيار عرفا به خود زندگي طول در ابوحيان
از هم عرفان به او است/ بوده او استاد بغداد هي صوفي از يكي كه گفتهاند برخي و نميشود
نامفياخبارالصوفيه به هم كتابي است/ داشته گرايش عملي جنبهي از هم و نظري جنبهي
كه ميكند نقل ه صوفي از را حكاياتي نيز خود موجود آثار در نيست/ دسترس در كه داشته
داشت/ عÇالقه ه وفيÇص سÇخنان گÇردآوري بÇه است/ فرقه اين به او گرايشهاي نشانهي
ده شود, كرده جمع شدهام واقف ايشان بر من كه تعداد آن كلمات ا گر ميگويد: چنانكه

نرسيد/ من به خبرشان كه آنها به رسد چه ميشود/ واحد هزار
او جÇنازه تشÇييع در شÇركت از صÇوفي ابÇوالحسÇين يوخ الش شيوخ او مرگ از پس
مÇرقد زيارت به تا ميدهد دستور شا گردانش به و ميبيند خوابي بعد ميكند/ خودداري

بروند/ ان ابوحي
در دارد/ او عÇرفاني گÇرايشهÇاي از نشÇاني نÇيز مÇرگ زمان در او سخنان آخرين
كه ميكنيد خيال <مگر گفت: ميآوردند, يادش به را خدا كه حاضران به لحظات آخرين
ايÇن مÇيروم>/ آمÇرزگار و پÇروردگار نزد من نه/ ميبرند? سپاهي يا رطه Ôش نزديك مرا

سپرد/ جان و بگفت
حتي و كردهاند/ پيدا را كفر اتهام سهروردي و ام خي سينا, ابن مانند متفكران از برخي
سÇطح كÇه افÇرادي HمومÇع شÇدهانÇد/ شÇهيد و رفتهاند دار پاي به سهروردي مانند بعضي
مشكÇلي چنين با نبودهاند هماهنگ خشكانديشان با و بوده ديگران از باالتر فكرشان
فÇردي او ايÇنكه يكÇي دارد/ وجÇود دليÇل دو ان ابوحي اتهام مورد در ميشدند/ روبهرو
شÇده او بÇراي دشمنتراشي موجب ديگران با او برخوردهاي و بوده اس حس و زودرنج
بÇودند/ پرقدرت وزير دو هر كه است داشته قدرتمند مخالف دو او اينكه ديگر و است
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و آنهÇا روي ايÇن از و كÇرده هجو را آنها ان ابوحي عباد/ ابن صاحب و عميد ابن يعني
ملحد انتقامجويي براي نيز آنها بزنند/ ضربه او به تا بودند درصدد دو هر طرفدارانشان

انداختند/ زبانها سر بر را او بودن
جÇوانÇي در مÇيپرداخت/ تÇحقيق به مختلف مساÄل در و بود آزادانديش فردي او
در جست/ تبري آن از بعدها و نوشت را ورسال¹السقيفه داشت ضدشيعي ب تعص چندي
هÇم تي دÇم گÇرفت/ كÇناره آنها از سپس و بود بااخوانالصفا همراه خود عمر از تي مد
گروهها اين همهي ميان نتيجه در شد/ جدا هم آنها از سرانجام و كرد معتزله با همراهي

كرد/ پيدا مخالفاني
اين ششم قرن تاريخي كتابهاي در شد/ زده او به هاماتي ات چنين او خود زمان در
ميكند نقل حنبلي عقيل ابن استادش از جوزي ابن ششم قرن در ميشود/ برمال اتهامات
نفر دو آن از وي كه ان ابوحي و معري ابوالعالي راوندي, هستند/ تن سه اسالم زنادقه  كه
آن از حكÇايت مطالب اين است/ كرده پنهان را خود بودن زنديق وي چون است/ بدتر
دشمنان و حاسدان من گمان به است/ نداشته وجود او الحاد بر هي موج داليل كه ميكند

بدهند/ خلقت بر اعتراض رنگ ان ابوحي اجتماعي اعتراضات به ميكردهاند سعي
كه شتراني يعني "هوامل" است: انالهواملوالشوامل ابوحي مهم كتابهاي جمله از
شده رها شترهاي آن جمعكنندگان معناي به "شوامل" و ميشوند رها خود حال به چرا در
مسكويه ابن پاسخهاي مقابل, در و شده رها شتران به را خود پرسشهاي ان ابوحي است/

ميكند/ تشبيه شتران آن آوردندهي گرد به را
ميكند مطرح او بر را سÆاالتي بود, كوچكتر مسكويه ابن از سالي چند كه ان ابوحي

ميدهد/ پاسخ آنها از بسياري به بهتدريج نيز, او و
بÇا را كÇتاب ان وحيÇاب مÇيكند/ پيشنهاد هم را جوابي خود, سÆال ضمن گاه ابوحيان
او پÇاسخ در مسكÇويه ابÇن ميكند/ آغاز آن تلخكاميهاي و روزگار از شكايت و شكوه
گريندگان انبوه به اما كردهاي, ياد كهنه مرض يك و بيدرمان درد يك از <تو ميگويد:
جان به بگير/ تسلي و ببين را همدردت شكيبندگان همه اين و شو, آرام و بنگر پيرامونت
و دارد شكÇوه خÇود كه كردهاي آغاز گريستن و آوردهاي شكوه كسي نزد تو كه پدرت
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ميبارد/> اشك
ابÇتداي در و است پÇخته و سÇنجيده هم روي بر ان ابوحي به مسكويه ابن پاسخهاي
بÇه دارد ص خÇمش جÇواب ديگÇر كتابهاي در سÆالها برخي ا گر كه كرده شرط  كتاب

شود/ داده ارجاع همانها
قرن فرهنگي فضاي بلكه دارد, وي خود ذهنيت از نشان نهتنها ان ابوحي سÆالهاي
زمÇان و عصر معلومات از نيز مسكويه ابن پاسخهاي ميدهد/ نشان نيز را هجري چهارم

ميدهد/ خبر
داده نسÇبت ان ابوحي به الشرعي الحج ضاقالفضاعن اذا العقلي الحج نام به اثري
دارد: جنبه سه استطاعت كه ميدانيم است/ آمده ميان به سخن فقرا حج از آن در كه شده
باشد راه سر بر مانعي ا گر كه است مطرح سÆال اين حج از بحث در مانع/ نبود ماليو بدني,
افÇراد ا گر كه است معتقد ان ابوحي نه? يا ميشود ساقط انسان از حج آوردن جاي به آيا
دنبال به كه كساني آورند/ جاي به قلبي و عقلي حج بايد نكنند پيدا را واقعي حج استطاعت

دادند/ قرار خود دستاويز را مطلب همين ميگشتند ان ابوحي نقد براي بهانه
اعÇتراضÇاتشان HالبÇغ شÇده, نقل اعتراضاتي آنها از كه متفكراني ديگر و ان ابوحي
و انسÇان مسÇاÄل ميان ما امروزه كه تفكيكي پيش, سال هزار شرايط در است/ اجتماعي
ميشده, انساني افراد بر انتقادي ا گر لذا است, نبوده مطرح وضوح به هستيم قايل جهان
هÇم ام يÇخ اعتراضات از برخي ميكردند/ خلقت نظام بر اعتراض بر حمل را آن بسياري
از سÆال 17ëان ابوحي آن در كه كتابالهواملوالشوامل در است/ داشته اجتماعي جنبهي
داراي همواره فهيم انسانهاي چرا كه ميگويد سÆاالت از يكي در ميپرسد, مسكويه ابن
زودرنج و اس حس شخصي ان ابوحي هرچند هستند? اجتماعي محروميتهاي سلسله يك
است/ اجتماعي اعتراض نوع يك او اعتراضات نيست/ شخصي او اعتراضات ولي بوده,
دانشÇمندان از كÇردهام, خÇالصه مقاله يك در را آن من كه كتابالفال@كوالمفلوك در
و فÇقر دچÇار هÇمه كÇه مÇيبرد اسم نجوم و رياضيات فلسفه, فقه, زمينههاي در مختلف

است/ گرسنه دانشمند تراژدي ان ابوحي تراژدي بودند/  گرسنگي





نÇو, طÇرح قÇرا گÇزلو, ذ كÇاوتي عليرضا توحيدي, ان ابوحي كتاب دربارهي انديشه فرهنگسراي در مصاحبه #
/137ê

انديشه# ساحت در توحيدي ابوحيان

سه فاصله اين در است/ ساله 100 تا 80 فاصله يك سينا, ابن و فارابي بين مرحلهي
اسÇماعيلي و باطني كه جرياناخوانالصفا يكي است/ آمده وجود به انديشهاي جريان
طÇريق از ون مد بهصورت را آن رسالههاي چهارم قرن اواخر يا اواسط در بعدها و است
خود كه است كالمي تفكر دوم, جريان كردند/ عرضه و مطرح بغداد, و بصره در وراقها,

است/ مشاÄي فلسفهي جريان همان سوم, و داشته شاخههايي
هستند, ارسطو فلسفهي دنبالهرو اينكه مورد در مشاÄي فلسفه جريان تابعان عاي اد
نام به بهغلط فلوطين, از كتابي است/ بوده ارسطو فلسفهي از غلط Hنسبت تعبير يك براساس
خÇواسÇته كتابجندبنالرأيالحكÇيمين نوشتن با فارابي بعد, و ميشود ترجمه ارسطو
تطبيق يكديگر با دارند, قرار متقابل سمت دو در Hانصاف كه افالطون با را ارسطو افكار
مقايسه افالطون, با را فلوطين ارسطوو از تركيبي يا افالطون, با را فلوطين درواقع, او  كند/
و رشÇد ولي شده, گذاشته غلط اساس يك بر پايهاش مشاÄي فلسفه اينكه با است/  كرده

دارد/ بزرگي و شاخص افراد و داشته تكامل
نميكند/ پيدا ادامه او, كار ولي ميكند, تصحيح قدري را جريان اين رشد, ابن بعدها,
و وسÇيع ن مدÇت درخشش اوج دوران ابÇنسينا, و فارابي فاصلهي يعني زماني, مقطع اين
سÇده ايÇن در اسالمي, فرهنگ نمايندگان شاخصترين و است اسالمي Ç ايراني پردامنه
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ميكنند/ پر بزرگ متفكر سه همان را فاصله اين كردهاند/ تجلي و ظهور
طÇريقيت"/ "جÇهت و مÇوضوعيت" "جÇهت است: جÇهت دو داراي ان, ابوحي خود
سÇويي, از و است مÇوضوعيت داراي بزرگ, متفكر و انديشمند يك عنوان به ان ابوحي
مÇتفكران آثÇار و احÇوال و گÇفتهها حÇرفها, از زيادي مقدار چون دارد, نيز طريقيت
كÇه نÇيز كتابالمقابسات كه همانطور است/ رسيده ما به ان ابوحي وسيله به  كوچكتر,
مÇنتقل مÇا بÇه را چÇهارم قÇرن فلسفي و فكري فضاي است, افالطوني محاورات بهروش

ميكند/
چهارم, قرن به متعلق كه او, مانند متفكري يا ان ابوحي نوشتههاي و افكار اينكه اما
اين ا گر خصوص (به ميخورد? امروزما كار چه به پيشهستند, 1100سال 1000يا يعني
دشوار دارد/ دشواري حال عين در و سهل پاسخ باشد), شده نوشته عربي زبان به افكار,
داريم االÐن ما دارد/ تاريكي گوشههاي فرهنگ, بدانيم بايد ما كه است جهت آن از بودنش
كجا در فعلي, فرهنگي عناصر از كدام هر كه نميدانيم و ميكنيم زندگي فرهنگ, اين در
و انÇديشمند هÇر يÇا ان وحيÇاب بله, كه داد پاسخ ميتوان اجمال طور به پس دارند? ريشه
االÐن, ببريم? نام را ان ابوحي چرا حاال دارد/ حضور ما ميان در هم ديگري هنرمند و متفكر
هم سال پنجاه ايران, ق خال و بزرگ موسيقيدان باربد, دارد/ حضور ما ميان در نيز باربد
او كه را كارهايي و گوشهها و باربد هنري قيت خال باالخره است/ ميزيسته اسالم, از پيش
وجود" "عدم بر دليلي وجدان", "عدم پس است/ ملموس ما, فرهنگ در است, كرده خلق
نگاه جنبه اين از ما ا گر نيست/ آن وجود عدم بر دليلي ندانيم, را چيزي ما ا گر نميشود/
صحبتكنيم, ان ابوحي مورد بخواهيمدر ا گر Hمخصوص دارند/ اينهاحضور ميبينيم  كنيم,

است/ زنده هنوز كه كرده مطرح را مساÄلي وي, كه گفت بايد
كه بودهاند مساÄلي نقلي, و عقلي موضوع كليتر, صورت به و فلسفه و كالم مسألهي
سÇطوح در مسأله اين با ما امروزه هست/ هم ما مسأله و بوده درگير آن با Âعم ان ابوحي
ام, يÇخ يÇا و ابوالعال سينا, بوعلي ان, ابوحي مساÄل كه نيست چنين هستيم/ درگير مختلف,

است/ مطرح Hعين بلكه نباشد/ مطرح ما براي
( كه است آدمي ان, ابوحي است/ قدرت برخوردبا موضوع مهم, مساÄل از ديگر يكي
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قدرتهاي با كه چرا ميخورد, چوب است سال 1100 كنيم)/ حساب خودش زمان از ا گر
وجود نيز آينده در امروزو بلكه نيست, ديروز مسألهي اين است/ بوده درگير خود, زمان
بÇا مÇيخواسÇته كÇه بÇوده بÇاشرفي انسÇان بوده, اسي حس عنصر ان, ابوحي داشت/ خواهد
آن, از پس و پيش كمي و چهارم قرن در اديب بخورد/ نان شرافتمندانه راه از و  كاركردن
بÇابت ايÇن از او بكÇند/ را كÇار ايÇن نميخواسته وي بوده, فروخته دربار به را خود Hغالب
نسÇبت ان, ابوحي به كه عمدهاي دليل است/ شده هم مت الحاد به و شده سركوب و منكوب
گردن دشمنان كه است اين بوده), معنا تمام به عارف و د موح يك اينكه (با دادهاند الحاد
دنياي در مگر آيا بكوبند/ را وي ميخواستند قيمت هر به كه داشته قدرتمندي و  كلفت
نÇظري كÇتاب, آن بÇه هÇركس لذا نÇميشود? مطرح و نيامده پيش مساÄلي چنين امروز,

نشدهاند/ پوسيده مساÄل, اين كه كرد خواهد مالحظه بيفكند,
تماس بايد چگونه گذشتگان, معنوي فرهنگ آثار با ما كه است اين ديگر موضوع
نÇوعي, بÇه كÇه كساني تمام مانند كه است اين داشتهام, من كه اهدافي از يكي كنيم? پيدا
داشته ارتباط خود, گذشتهي با ميكنند, احساس را بودن مسلمان بودنو ايراني مسÆوليت
يك كه باشيم داشته انتظار نبايد ما دهيم/ انجام را كار اين ميتوانيم طريق چند از ما باشم/
ممكن كه است كتابي شمس, ديوان بخواند/ را شمس ديوان جلد چند و بنشيند عادي فرد
ايÇن در كه كساني بخوانيد/ را آن تمام دلخواهتان, اشعار خواندن براي نتوانيد شما است
تحليلي و كرده استخراج مناسب گزيدهاي كتاب, اين از شما براي بايد دارند, ر تبح رشته
باز هيثم, ابن براي است/ مشكلتر ابوريحان مانند آدمي براي كار اين دهند/ اراÄه خوب
و البÇاقيه االÐثار چون فرهنگي تاريخ و بوده خ مور ابوريحان, كه چرا است/ مشكلتر هم
HرفÇص كÇه هÇيثم ابÇن آثÇار ولي است; خواندني و شيرين عموم, براي كه نوشته ماللهند
بÇراي است مÇمكن است, كÇرده مطرح را نور تÃوري بار, نخستين براي و نوشته مثلثات
يÇا بشناسيم را هيثم ابن بايد ما آيا ولي نباشد/ خواندني و شيرين Âاص عادي, خوانندهي
اتاق نورو به راجع هيثم, ابن پيش, سال 1000 كه بداند بايد ما امروزي دانشجوي يك نه?
كرده مطرح را مساÄل اين دكارت, از پيش سال ìë0 يا ì00 او است/ كرده بحث تاريك
در طالحÇال توسÇم و مÇعمولي خوانÇندهي يك بشناساند? ما به را او بايد كه كيست است/
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حتي يا بخواند, اصلياش زبان در را آثار اين تمام و برود نميتواند امروز, زندگي شرايط
كه باشيم داشته كتابهايي بايد ما كند/ مطالعه اينها مورد در را ديگران صي تخص  كارهاي
را ابوريحان صفحه, 200 Âمث در كتابي يا و كند معرفي را هيثم ابن صفحه, 100 يا ë0 در
آن يÇا و نÇميشناسيم يÇا مÇيشناسيم; مÇيكنيم فكÇر ما كه را بزرگاني حتي نمايد/ معرفي

نميشناسيم/ بايد چنانكه



البالغه نهج در  كندوكاوي

از مسلمانان همهي و عربزبانان ميان در علي(ع) قيان مت موالي كلمات ديرباز از
حضرت آن كه زيرا است/ شده شناخته ژرفي و بلندي و بالغت و فصاحت به سني و شيعه
كÇه عÇبداهللا(ص) بÇن د محم عاطفت و تربيت دامان در كودكي از بوده, قريش صميم از
به گام گام هجرت بعثتو دوران آخر تا ل او از و شده بزرگ است, بالضاد> منتكلم <افصح
نيوشيده جان به را همه و كرده استنشاق را وحي نسيم و بوده پيامبر همراه لحظه به لحظه و
مÇعترض كالمش تأثير و سخنوري قدرت بر حضرت آن مخالفان حتي است/ نوشيده و
به لب كوفه در عاشورا فاجعهي از پس كبري زينب كربال شيرزن وقتي كه آنجا تا بودهاند
ايÇن و است گشÇوده گÇفتار به زبان كه است علي(ع) گويي كه گفتند امويان گشود سخن

است/ بوده علي دستپرورده نيز زينب كه زيرا نيست عجب
علي(ع) به قصار كلمات و نامهها و خطب انتساب در خشكانديش بان متعص برخي
اسÇتناد و اسÇناد در كÇتابهايي شÇيعه قان محق Âمتقاب و ورزيدهاند تشكيك Âك يا Hبعض
نمود تلخيص ميتوان عنوان چند در را مخالفان سخن خالصهي نگاشتهاند/ نهجالبالغه

عابدي/ محمود ترجمهي ياسين, آل حسن, محمد شيخ Ç1

ميآوريم: Âذي كتابنهجالبالغهازكيست?1 از نقل به ما  كه
نهجالبالغه/ در ثالثه) خلفاي (يعني صحابه به تعريض ÇÇ

نهجالبالغه/ در وصايت و وصي كلمهي تكرار ÇÇ
است/ بوده عصر) آن (در خلفا روش خالف كه خطبهها بعضي بودن طوالني ÇÇ
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نÇبوده مÇرسوم عÇصر آن در كÇه لفظي آرايشهاي ديگر و موازنه و سجع وجود ÇÇ
است/

ملخ//// و مورچه طاووس, از دقيق توصيفهاي ÇÇ
است/ نبوده رسم عصر آن در كه معاني تقسيم و دستهبندي ÇÇ

موارد/ بعضي در غيب علم عاي اد ÇÇ
رهبانيت) (يعني مسيحيت با برخورد نتيجهي خود كه مرگ ياد و زهد در سخناني ÇÇ

است/ ف تصو از متأثر و
ديگران/ به علي(ع) جمالت از پارهاي انتساب ÇÇ

شاهد)/ (بهعنوان علي كالم از لغت كتب از بسياري بودن خالي ÇÇ
كسي چه آيا كه افزود ميتوان را اين طوالني بسيار خطبههاي مورد در جمله اين بر
مÇمكن تÇندنويسي Áاصو زمان آن نوشتن ابزار با آيا و است? كرده تندنويسي را اينها

است? بوده
از پÇيش ببينيم بايد شويم وارد انصاف راه از ا گر فوق نكته گيريهاي بر پاسخ در
ا گر و نه? يا كردهاند نقل هم ديگران تفصيل و طول اين به را علي(ع) كالم نهجالبالغهآيا

نهجالبالغه از پÇيش مستنداتي قصار كلمات و نامهها و خطب از يك كدام كردهاند, نقل
مĤخذي و مراجع جمله از و كردهاند كار شيعه فضالي نيز مورد اين در خوشبختانه دارد?

از: است عبارت يافتهاند نهجالبالغه از پيش علي(ع) سخنان براي  كه
طÇبري ق), / ه 2ëë (مÇتوفي جÇاحظ سÇوم), قÇرن ل او (نيمهي بالذري نوشتههاي
ق), / ه 28ì (مÇتوفي مÇبرد ق), / ه 271 (متوفي دينوري قتيبه ابن ق), / ه 310 (متوفي
ق), / ه 3êìيمتوف) مسعودي ق), / ه 328 (متوفي عبدربه ابن ق), / ه 291 (متوفي ثعلب

ه / ق)/ 212 (متوفي مزاحم بن نصر
نÇوشتهي نÇهجالبÇالغه ومÇدارك اسÇناد كÇتابپÇژوهشيدر از كÇه جÇمله ايÇن بر
ثقفي ابراهيم بن د محم نوشتهي كتابالغارات ميتوان كرديم, نقل جعفري دمهدي محم
است/ علي(ع) نامههاي و خطبهها بعضي حاوي كه افزود نيز را ق) ه/ 283 (متوفي  كوفي
HيقÇدق نÇه البÇته تواتÇر نوعي به ميتوان علي(ع) كلمات از بسياري براي بدينگونه
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هÇمچون عÇلي(ع) بÇالغت و فÇصاحت يÇعني يÇافت/ دست آن رجÇالي و فقهي بهمعني
عبارات بعضي مورد در اينكه بر مضاف داد معنوي تواتر رستم شجاعت و حاتم سخاوت

شد/ قاÄل ميتوان هم لفظي بهتواتر
علي(ع) خطابت قدرت بر هم باز دارد, ب تعص انكارنهجالبالغه در كه ضيف شوقي
تكيه نهجالبالغه از قديمتر كتب بر بايد ميگويد نموده, اقرار Âك او خطبههاي كثرت و
نيز و است, بوده منسوب علي به ازê80خطبه بيش كه ميكند روايت مسعودي از هم  كنيم/

السابع¹/ الطبع¹ ,128 ص االسالمي, العصر Ç1

/1< Õقديم علي علي الوضع ان <المظنون ميگويد:
و خطب جعل در بودهاند قصاصان رد دنباله خود كه را اخباريان و سيرهنويسان نقش
اينجا در جايش كه ادبي نقد در است لي مفص بحث خود اين و كرد انكار نميتوان اشعار
(مÇتوفي منقري وقع¹صفين در شده نقل اشعار در ا گر شما نمونه براي و Áاجما نيست/
خون, و خا ك ميان و جنگ گرما گرم در كه ميفرماييد مالحظه كنيد دقت ه / ق) 212
است/ داده GورÇف را جÇوابش قافيه و وزن همان با حريفش و سروده اشعاري جنگاوري

كرد!? يادداشت و شنيد را اينها چه كسي
تكيه د متعد طرق از و محكم اسناد بر بايد منقوالت در كه است اين مراد حال هر به
بهعنوان برنهجالبالغه عظام فقهاي از يك هيچ Gظاهر كه بوده لحاظ بههمين شايد  كنيم
مطالب نهجالبالغه كه گفت جواب در Gفور نبايد ه البت و نكردهاند تكيه شرعي دليل يك
استفراغ ميخواهد كه را باريكبين فقيه شايد سند لحاظ از بلكه نيست چنين ندارد/ فقهي

است/ ننموده قانع شود نزديك اهللا حكم به يالمقدور حت و نمايد وسع
بÇا را اشÇتر مÇالك به مشهور نامهي در مندرج مطالب بعضي معاصر قان محق بعضي

دانشپژوه/ دتقي محم مرحوم چاپ نهجالبالغه, كهن ترجمهي مهي مقد Ç2

نميكند2/ عوض را چيزي شباهت صرف البته كردهاند/ تطبيق حسين بن طاهر نامهي
فرمود: ميفرستاد, مصر به را مالك علي(ع) وقتي كه است آمده كتابالغارات در

/2ë8 Ç 2ë9 ص Ç3

حÇضرت مÇيدهد نشÇان كÇه بÇرأيك>3 اوصكا كتفيت لم فاني اليها فاخرج غيرك لها <ليس
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اعلم/ واهللا است/ نفرموده مالك به ي خاص سفارش
مهيبهجالصباغه مقد در شوشتري دتقي محم مه عال كمنظير رجالشناس و خبير نقاد
كه مينمايد اشاره و دارد رحمهاهللا رضي شريف بر نكته گيريهايي (شرحنهجالبالغه)
بÇهشرحتر كتاب متن در البته و است داشته اعتراض رضي منقوالت بعضي بر جايجاي
شوشتري مه عال مرحوم نوشتهي به را نكتهياب و دقيق خوانندگان ما و است رانده سخن

ميدهيم/ ارجاع
و داشته تأ كيد اميرالمÆمنين كالم بالغي جهات بر رضي شريف است مسلم چه آن
روايي مجموعهي يك كه نبوده اين غرضش و كرده استفاده ه عام كتب از گاه نيز نقل در
اما باشد/ داده رخ فقرات بعضي انتساب يا نقل در اشتباهاتي است محتمل لذا و آورد  گرد
زيرا نميزند علي(ع) كالم بيكران بحر به لطمهاي جزيي تفاوتهاي اين كه است بديهي

است/ خالق كالم دون و مخلوق كالم فوق گفتهاند آن وصف در
خÇود ديدگاه از بلغا¾ و فصحا¾ را ابيطالب بن علي كلمات نيز رضي شريف از پيش
فارسي به وطواط رشيد را همان كه است مشهور ميان آن از جاحظ انتخاب كه برگزيدهاند
آن از فقراتي توحيد مباحث در معتزله Hخصوص متكلمان همچنانكه است/ كرده ترجمه
آنهÇا از بÇرخÇي به االمالي در مرتضي د سي و مينمودهاند استناد بدان و نقل را حضرت

است/ نموده اشاره



عسا كر ابن روايت به حسين(ع) امام

معروف معتبرو خ مور و ث محد ق) / ê99ه Çë71) دمشقي هب¹اهللا بن الحسن بن علي
و آن كامل تا كنون كه عظيم كتاب اين مشهورتاريخدمشقدر بسيار كتاب صاحب شافعي
الم) عليهمالس) هاطهار مÄا بعضي به راجع قسمتهايي است, نشده منتشر آن تهذيب حتي
در آن امÇامحسين(ع) به مربوط بخش چاپ به االسالميه> الثقاف¹ <احيا¾ مجمع كه دارد
ديگÇر مÇجلد يك در Çالم) باقر(عليهماالس امام و اد سج امام به مربوط بخش و مجلد يك
سÇنت اهÇل روايت بÇه ابنعسا كر آنچه از خالصهاي گفتار اين در ما است/ كرده اقدام
بزرگان شود مالحظه تا ميكنيم ترجمه و نقل فارسي به است نوشته امامحسين(ع) درباره
كه ميشود معلوم و همزباناند و همدل شيعيان با بزرگوار اين مصيبت در نيز سنت اهل
شÇده وارد نÇيز سنت اهل طريق از داريم حسين(ع) امام فضيلت در ما كه رواياتي نظير
قابل موارد تمام محمودي دباقر محم شيخ حاج مدقق عالم كتاب محقق خوشبختانه است/

دادهاند/ جواب كتاب حاشيهي در و كرده ص مشخ را انتقاد
مينماييم: اشاره كتاب نكات مهمترين خالصهي به اينك

برادرزادهاش و الحسين بنت فاطمه الحسين, بن علي فرزندش دو حسين, امام از ÇÇ
صÇباغ, ميمون بن يوسف عقيلي, عبيداهللا بن طلح¹ خالد, بن شعيب نيز و الحسن بن زيد

ميكنند/ روايت ابوهشام و شاعر) (فرزدق غالب بن همام حنين, بن عبيد
شÇدن وارد <هنگام فرمود: پيغمبر(ص) كه است شده روايت حسين(ع) امام از ÇÇ
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/ 8 ص Ç1

ببريد>1/ ثواب تا بگوييد استرجاع كلمه مصيبت
ال و مÇحمود ال <المÇغبون فÇرمود, پÇيغمبر(ص) كÇه است روايت امÇامحسين(ع) از

/9 ص Ç2

مأجور>2/

/10 ص Ç3

برنامهي جز¾ اين ه البت و رفت3 معاويه نزد حسن امام همراه سفري امامحسين(ع) ÇÇ
نكرد/ عمل آن شرايط به بعدها معاويه كه است بوده صلح

والدت در ابÇوهريره و عÇبدالمÇطلب بÇÇن عÇÇباس هÇÇمسر امالفÇÇضل از روايت ÇÇ

/ 8 Ç 12 ص Çê

امامحسين(ع)4/
خودش عموي پيغمبر(ص), عموي نام به را حسن(ع) علي(ع) كه است روايت ÇÇ
مÇن كÇه فÇرمود پيغمبر(ص) اما ناميد جعفر خودش برادر نام به را حسين و ناميد حمزه

/2ë ص Çë

دهم5/ تغيير حسين و حسن به را فرزندم دو اين نام مأمورم
را مÇحسن و حسÇين و حسÇن فÇرزندش سÇه نÇام علي(ع) كه است ديگر روايت ÇÇ
پسران نام به را اينان من كه فرمود پيغمبر(ص) و بگذارد ميخواست يا گذاشت <حرب>

/31 ص Çì

متولد پيغمبر(ص) زمان در محسن روايت اين طبق ناميدم6/ مشبر و شبير و شبر هارون

/28 ص Ç7

است7/ شده

/38 ص Ç 8

از و رفÇتنش راه Hمخصوص است8 بوده پيغمبر(ص) شبيه حسين(ع) امام شمايل ÇÇ

/ê1 ص Ç9

پايين9/ به سينه
بÇن انس و مÇيكرد جسÇارت امامحسين(ع) بريده سر به خيزران چوب با زياد ابن
بÇيني و لب بÇه است بÇيني و لب شÇبيهترين <ايÇن گÇÇفت: داشت حÇÇضور كÇÇه مÇÇالك
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/êì Ç ê9 ص Ç1

كرده خضاب را ريشش و سر سياه رنگ به شهادت موقع حسين(ع) امام پيغمبر(ص)>1/

/ë0 ص Ç2

بود2/
را خود بخشش و دليري و حسن(ع) امام به را خود سروري و شكوه (ص) پيغمبر ÇÇ

/ë1 ص Ç3

است3/ فرموده عطا حسين(ع) امام به
ابن است? جايز نمازگزار لباس در پشه خون كه پرسيد ابنعمر از عراقي مرد يك ÇÇ

/ë3 ص Çê

كشتند4/ را پيغمبر(ص) پسر آنكه حال ميپرسد پشه خون از كه ببينيد را اين گفت: عمر

/ëê Ç ì0 ص Çë

و هستند5/ پيغمبر(ص) ريحانهي دو حسين حسنو كه سنت اهل طريق از روايت ÇÇ

/ì2 , 83 ص Çì

بهشتند6/ اهل جوانان سرور حسين و حسن
حسÇين و حسن و فاطمه و علي درباره تطهير آيه كه سنت اهل طريق از روايت ÇÇ

/ 87 Ç 110 ص Ç7

است7/ شده نازل

/11ê ص Ç 8

حسين>8/ من انا و مني <حسين فرمود: پيغمبر(ص) كه سنت اهل طريق از روايت ÇÇ
احبني>/ فقد والحسين الحسن احب <من كه: سنت اهل طريق از روايت ÇÇ

پÇيغمبر(ص) هسÇتند?> تÇو فرزندان اينان <آيا ميگويد: پيغمبر(ص) به عباس ÇÇ

/1ê1 ص Ç9

هستند>9/ هم تو <فرزندان ميفرمايد:
حسين و فاطمه و علي به پيغمبر(ص) كه است روايت ابوهريره و ارقم بن زيد از ÇÇ

/1ê3 ص Ç10

سالمكم10/ عن سلم و حاربكم لمن حرب <انا فرمود:
درنگ و نÇماز سÇجده هÇنگام پÇيغمبر(ص) دوش بر حسين(ع) امام قرارگرفتن ÇÇ
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/1ë1 ص Ç1

بيايد1/ پايين خودش حسين تا حضرت
درحالي منبر باالي را حسين و حسن باالبردن و منبر از پيغمبر(ص) آمدن فرود ÇÇ

/1ëê ص Ç2

بودند2/ كودك  كه
يك در بهشت در حسنين و علي و تو و <من فرمود: فاطمه(س) به پيغمبر(ص) ÇÇ

/1ì0 ,1ìì ص Ç3

هستيم>3/ جا

/1ì8 ص Çê

را4/ حسين جبرÄيل تشجيع و پيغمبر(ص) نزد حسنين كشتيگرفتن ÇÇ

/177 ص Çë

نصاري5/ با مباهله براي حسنين و فاطمه و علي با پيغمبر(ص) خروج ÇÇ
و <من فرمود: پيغمبر(ص) و برد شكوه پيغمبر(ص) نزد مردم حسد از علي(ع) ÇÇ
مÇا شÇيعيان و ما نوادگان و هستيم بهشت به واردشوندگان نخستين حسنين و فاطمه و تو

/181 ص Çì

ما6/ بهدنبال

/183 ص Ç7

ميمكد7/ را خرما كودك كه آنگونه ميمكيد را حسين زبان پيغمبر(ص) ÇÇ
گريه حال به بار سه حضرت نزع)و (هنگام آمد پيغمبر(ص) نزد حسنين با فاطمه ÇÇ

/18ë ص Ç 8

ميسپارم8/ تو به را آنان منند خاندان و فرزندان اينان خدايا كه كرد دعا
شود, خورانده خورا ك كه جوجه مانند دو, اين به كه حسنين مورد در عمر ابن قول ÇÇ

/197 ص Ç9

غرا)9/ العلم يغران كانا رسولاهللا ابنا (انهما است/ شده خورانيده علم
برو; خودت پدر منبر باالي و پايين بيا م جد منبر از كه عمر منبر از حسين باالرفتن ÇÇ

/202 ص Ç10

است?10 داده يادت را حرف اين كسي چه كه عمر پرسيدن و
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/20ë ص Ç1

خواست1/ حله يمن از حسنين براي عمر ÇÇ

/209 ص Ç2

ميدانست2/ سعادت را آن و ميگرفت را حسنين ركاب عباس ابن ÇÇ

/212 ص Ç3

حسن(ع)3/ امام و حسين(ع) امام درباره معاويه از روايتي ÇÇ
مردم <ا گر گفت: و كرد پا ك خود جامه با را حسين(ع) امام قدم خا ك ابوهريره ÇÇ

/21ê ص Çê

كرد>4/ خواهند حمل خود گردنهاي بر را تو ميدانم, من آنچه بدانند

/21ë ص Çë

بودند5/ كنارش در مركبها كه درحالي رفت حج به پياده بار پنج و بيست حسين ÇÇ
او با بودند كودك كه جعفر ابن و عباس ابن و حسنين كه داد اجازه (ص) پيغمبر ÇÇ

/21ì ص Çì

نكرد6/ بيعت بودند, صغير كه درحالي اينان جز هيچكس و كنند بيعت

/218 ص Ç7

كرد/7 مهمان خود منزل به را آنان سپس شدو ه صف مسا كين مهمان حسين(ع) امام ÇÇ
ري در پسÇرش كÇه بود كربال سفر در حسين(ع) امام همراهان از بشير بن د محم ÇÇ

/221 ص Ç 8

برود8/ پسرش آزادي براي تا برداشت د محم از بيعت حسين(ع) امام شد, اسير
آن مÇال <بÇهترين فÇرمود: شعرا, به دادن صله در گرفتند ايراد حسين(ع) امام بر ÇÇ

/220 ص Ç9

شود>9/ محافظت آن بهوسيلهي آبرو كه است

/222 ص Ç10

كند10/ تبر ك كه ازحسينخواست ميكند چاه درمكه ابنمطيع ÇÇ
اين <خدايا ميگفت: و ميكرد حركت امامحسين(ع) سر پشت حج ايام در مردي ÇÇ

/223 ص Ç11

بود>11/ بهتر مادرم و من از <پدرم فرمود: حسين(ع) امام بيامرز>! را مادرش و را
امÇامحسين(ع) احÇترام بÇه ابÇنعباس پÇرسيد/ سÆالي ابنعباس از ارزق بن نافع ÇÇ
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/22ë ص Ç1

داد1/ بود, خوارج سران از كه را نافع جواب امامحسين(ع) و كرد سكوت
نÇزد هÇم بÇا بÇاشد داشÇته دوست خدا براي را ما <هركس فرمود: حسين(ع) امام ÇÇ
جا نيك و بد براي دنيا در باشد, داشته دوست دنيا براي هركس و ميرويم پيغمبر(ص)

/227 ص Ç2

هست>2/

/228 ص Ç3

ساخت3/ برآورده را محتاج عرب نياز و خواند سبك را خود نماز حسين ÇÇ

/229 ,23ê ص Çê

حسين(ع)4/ امام از اشعاري ÇÇ

/23ë ص Çë

بود5/ علي(ع) لشكر چپ جناح فرمانده امامحسين(ع) جمل جنگ در ÇÇ

/23ì ,2ì8 Çì

ميشود6/ واقع كربال در امامحسين(ع) شهادت كه پيغمبر(ص) از روايات ÇÇ

/3ì9 ص Ç7

است7/ الهي محتوم امر حسين(ع) شدن كشته كه ميگويد جبرÄيل ÇÇ
كشته هجرت شصتم سال رأس در حسين كه ميكند روايت پيغمبر(ص) از امسلمه ÇÇ

/271 ص Ç 8

شد8/ خواهد
خÇاندان از كÇاروانÇي ايÇنجا در كÇه داد هشÇدار كÇوفيان بÇه كÇربال در عÇÇلي(ع) ÇÇ

/273 ص Ç9

ايشان9/ خون از شما بر واي و شما دست از ايشان بر واي ميآيند/ پيغمبر(ص)
خÇواهÇد كشÇته زادهاي پيغمبر كربال در بوديم شنيده ما كه الجالوت رأس روايت ÇÇ

/277 ص Ç10

شد10/

/278 ص Ç11

برود>11/ بين از كعبه حرمت من شدن كشته با <نميخواهم فرمود: حسين(ع) امام ÇÇ
و دنÇيا ميان را پيغمبرش <خداوند گفت: بود, عازم كه امامحسين(ع) به عمر ابن ÇÇ
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هستيد پيغمبر(ص) تن پارهي هم شما برگزيد, را آخرت پيغمبر و ساخت ر مخي آخرت
< كوفيان فرمود: امامحسين(ع) شماست>/ نفع به اين نميرسدو شما از يك هيچ به دنيا و
با كشته يك عنوان <به گفت: ابنعمر آوردهاند>/ گرد طومارها و نوشتهاند نامهها من به

/280 ,282 Ç1

قتيل>1/ من اهللا <استودعك ميسپارم>/ خدايت به و ميكنم خداحافظي تو
امامحسين(ع) و ميداشتند باز رفتن از را امامحسين(ع) هم زهير ابن و عباس ابن ÇÇ

/28ê ,28ë Ç2

نپذيرفت2/
رجوع حسين(ع) امام به هاي عد معاويه عليه خروج براي هم حسن امام زمان در ÇÇ

/288 Ç 289 Ç3

از هاي عد شنيدهام كه نوشت امامحسين(ع) به معاويه نميپذيرفت3/ حضرت و ميكردند
جÇواب در حسÇين(ع) امÇام گÇيري! پÇيش در جداسري راه كه نوشتهاند تو به كوفه اهل

/289 ص Çê

باشم>4/ معذور تو جهاد ترك در نميكنم گمان و ندارم تو با جنگ خيال <من نوشت:
ت مد و خواباند را شتر معاويه گرفت مكه در را معاويه شتر افسار حسين(ع) امام ÇÇ
صورت آن به چرا كه كرد اعتراض معاويه به يزيد زد/ حرف حسين با گوشي در طوالني
او و بكÇند را كÇار ايÇن ديگر كس با <شايد گفت: معاويه است? شده گفتوگو به حاضر

/290 ص Çë

بكشدش>5/ و نكند لش تحم

/293 ,29ë Çì

نكند6/ حركت كه حسين(ع) امام از صحابه بعضي درخواست ÇÇ

/29ì Ç 8 ص Ç7

كند7/ نصيحت را حسين(ع) امام كه نوشت عباس بن عبداهللا بن يزيد ÇÇ
با نگذاشت را خود ههاي بچ و بود حسين(ع) امام حركت مخالف حنفيه بن د محم ÇÇ

/298 ص Ç 8

بروند8/ حضرت آن
اثÇر حسÇين در <سÇالح مÇيگفت: ي دÇج يÇا طÇعنه بÇه عÇمروبنعاص بن عبداهللا ÇÇ
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/300 Ç 301 ص Ç1

نميكند>1/
ر رÇمك تأ كÇيد نوشتهاند, بدو د متعد نامههاي كوفه سران اينكه بر حسين(ع) امام ÇÇ

/30ë Ç 30ì ص Ç2

فرمود2/
برود/ مرزها جهاد به و نشود درگير يزيد لشكر با كه كرد پيشنهاد حسين(ع) امام ÇÇ

/322 ص Ç3

نكردند3/ قبول

/3êë Ç 3êì Çê

شدند4/ الهي انتقام دچار اشقيا¾ ÇÇ

/3ë0 ص Çë

كرد5/ لعنت را حسين قاتل پيغمبر(ص) كه ميكند روايت جابر ÇÇ
از كÇه سنگي هر زير و شد قرمز آسمان شد/ تيره هوا حسين(ع) امام قتل هنگام ÇÇ

/3ëê ص Çì

ميشد6/ ديده تازه خون برميداشتند, زمين
شÇده سÇرخ آسمان افق حسين(ع) امام شدن كشته از <پس ميگويد: سيرين ابن ÇÇ

/3ë8 ص Ç7

است>7/
شده آتشي به تبديل همه بخورند, را حسين(ع) امام شتران گوشت نتوانستند اشقيا ÇÇ

/3ìê ص Ç 8

بود8/
را او اج جÇح حسÇين! قÇاتل مÇنم كÇه كرد افتخار يوسف اج حج نزد انس بن سنان ÇÇ
ميخورد جا يك در شدو ديوانه و آمد بند زبانش خانه به برگشت در سنان نمود/ تحسين

/3ì8 ص Ç9
/3ì9 ص Ç10

كشÇتن در كÇه كسÇاني هÇمهي شÇد10/ كÇور اشÇقيا از ديگÇر يكÇÇي مÇÇيكرد9/ پÇÇليدي و

/371 ص Ç11

ذ كر موضوع همين در ديگر روايات شدند11/ بال دچار بودند, كرده ياري امامحسين(ع)
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/37ë ص Ç1

است1/ شده

/388 ص Ç2

بر را جن نوحهي صداي <من گويد: امسلمه حسين(ع)2/ امام بر سلمه ام گريستن ÇÇ

/393 ص Ç3

شنيدم>3/ حسين(ع) امام

/ê01 ص Çê

ميخواند4/ را حسين مرثيهي نشد, ديده كه هاتفي ÇÇ

/ê12 Ç ê1ê ص Çë

ëê HدرتÇن نوشتهانÇد5/ سالگي ëì تا ë8 بين شهادت هنگام را حسين(ع) امام سن ÇÇ

/ê23 ص Çì
/ê19 ص Ç7

نوشتهاند/ ساله7 ìì و ساله6

/ê13 ,ê17 ص Ç8
/ê30 ص Ç 9

/êê1 ص Ç10

سÇال نÇوشتهانÇد/ چÇهارشنبه10 و جÇمعه9 شÇنبه8, را امÇامحسين(ع) شهادت روز ÇÇ

/ê1ì ص Ç11

حتيشصتو هجري11و هجريوندرتHشصتم يكم ا كثرGشصتو شهادتآنحضرترا

/ê29 ص Ç12

در نÇيز رم مح دهم يا عاشورا اينصورت در نوشتهاند/ هم هجري12 سوم و شصت و دوم
بÇهوسيله بÇايد كه ميشود واقع ترديد مورد امامحسين(ع) شهادت سال و روز با مقايسه

شود/ تحقيق تقويمشناسان





فيهم, صنÇم و الشÇيعه عÇلما¾ اسÇما¾ فÇهرست ازي, الر بÇابويه بÇن عÇبيداهللا بن علي ابيالحسن ين منتجبالد شيخ #
ق/ / ه 1ê0ê قم, الجعفري¹, ثار Ðاال الحيا¾ المرتضوي¹ المكتب¹ منشورات

منتجبالدين# فهرست

از يÇن, نتجبالدÇهرستمÇهفÇب معروف ومصنفيهم, الشيعه علما¾ فهرستاسما¾

و نÇام شÇامل و است شيعه مÆلفين و علما تراجم مجموعههاي موثقترين و مشهورترين
درواقÇعفÇهرست و ميشود هجري ششم و پنجم قرن در شيعه اعالم از تن هفتصد آثار
كه داريم ديگري مهم و مشهور كتاب ه البت مينمايد/ تكميل را ق) / ه êì0يمتوف) طوسي

آشوب شهر ابن آنمعالمالعلما¾ و شده, نوشته بافهرستمنتجبالدين همزمان Hتقريب
شهر ابن يا و بوده بيخبر كتاب آن از ين منتجبالد Gظاهر اما است, ق) / ه ë88 (متوفي

/29 ص ق, / ه 1380 الحيدري¹, المطبع¹ نجف, العلما¾, معالم Ç1

هجري ششم قرن اعالم از مÆلف است1/ نوشته ين منتجبالد از بعد را خود كتاب آشوب
و ق) / ه ì00از بعد متوفي (متولدë0êو آمده) كتاب جلد روي آنچنانكه پنجم, قرن (نه
از و بودهاند شيعه علمي خاندانهاي اصيلترين و ريشهدارترين از كه است آلبابويه از
ق) / ه 329 (متوفي بابويه بن موسي بن حسين بن علي ابوالحسن ناميشان, رجل نخستين
كÇه برخاستهاند خاندان اين از نامدار عالم چندين فهرست, اين صاحب ين منتجبالد تا
Ç 72 Ç 7ë Ç 7ì Ç 77 Ç 187 Ç 19ë Ç 228 Ç 302 Ç ë28شمارههاي تحت آنها از برخي اسامي

است/ گرديده ذ كر چاپفهرستمنتجبالدين همين 3 Ç ê Ç ë7
ابÇنبابويه GاهرÇظ يÇافتند/ انÇتقال ري بÇه بهتدريج اما بودند, قمي Âاص خاندان اين
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ركÇنالدولهي بÇا كÇه روابطي حسن علت به ق) / ه 381 (متوفي صدوق شيخ به معروف
همانجا و گزيد اقامت ري در عمر اواخر در كه است اينان از كس لين او داشت, ديلمي

است/ ين منتجبالد جد عم صدوق درگذشت/
ديگر مشايخ نزد آنگاه ديده, پدر نزد را علمي آموزشهاي نخستين ين, منتجبالد
بÇرقرار عÇلمي تماس سنت اهل جمله از ديگر عالمان با سپس كرده, ذ تلم خويشانش از
يويسمعلمن ولميزلكانيترقببالر> صاحبالتدوين: شا گردشرافعي بهقول استو  كرده
الجÇمع كثر¸ في االعصار هذه في يدانيه من يقل و الجموع/// جمع و خرج, و دخل و درج و دب

/ 8 ص مه, مقد Ç1

له>1/ اجازوا و منهم سمع الذين والشيوخ والسماع

جÇح بÇه كÇوفه طÇريق از كÇه خراسÇان, مسافران راه سر بر ري كه داشت ه توج بايد
شÇهري ششÇم قÇرن در كÇه خÇودش مÇوقعيت از (صÇرفنظر است بوده واقع ميرفتند,
بغداد, اصفهان, به حديث و علم طلب در هم مسافرتهايي ين منتجبالد بود)/ باعظمت

بهبعد/ 1ê ص مه, مقد Ç2

بهتفصيل ين منتجبالد استادان نام كرد2/ نيشابور و كاشان طبرستان, خوارزم, كوفه, حله,

بعد/ به 19 ص Ç3
بعد/ به ê1 ص Çê

از كÇه عامه علماي جمله از شا گردانش4/ نام همچنين و است3 آمده مصحح مهي مقد در
كÇه است ق) / ه ë71 (مÇتوفي ابنعسا كردمشقي ستودهاند, را او و نامبرده ين منتجبالد
723 (متوفي ابنفوطي به مكني ابنالصابوني ديگر بوده, مÆلف همشا گردي ري در تي مد

بردهاند/ نام را ق) / ه
(و قديم چاپ بحار پنجم و بيست مجلد در كامل بهطور Âقب فهرستمنتجبالدين

ميرزا مورداستفادهي پيشتر آن تراجم و بوده رسيده طبع به جديد) چاپ از 10ë مجلد
در امين محسن د سي Gاخير ملو Ðاملاال در عاملي حر شيخ دررياضالعلما¾و افندي عبداهللا
كÇتاب كÇنار در آن جÇاي و نبوده دردست آن از حي منق چاپ اما شد, واقع اعيانالشيعه

مينمود/ خالي است, آمده بهعمل آن از تحقيقي چاپ دو كه معالمالعلما¾
طباطبايي عبدالعزيز د سي آقاي متتبع فاضل تعليقات و مه مقد تصحيحو با اخير چاپ
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بعد/ به ë0 ص Ç1

است, آمÇده كÇتاب1 مهي مقد در آنها توصيف كه نسخه هفت براساس گرفته, صورت
راهÇنماي كÇه مترجÇمين, مÆلفات فهرست و امكنه فهرست و اعالم فهرست بهعالوهي

مراجع/ براي است سودمندي
ازفÇهرستمÇنتجبالديÇن كÇتاب, اصÇلي مÇوضوع عÇالوهبر كه نكاتي و فوايد اما
و فÇرهنگي ل حوÇت سير بخواهد كه كسي Áاجما ميطلبد/ ديگر مقالي و مقامي برميآيد
بÇهفÇهرست ر رÇمك مÇراجÇعهي از نÇمايد بÇررسي را ششÇم قرن بهويژه ايران در مذهبي

بود/ نخواهد بينياز منتجبالدين





Çقاف¹ دارالن) االسÇالمي¹ والفÇلسف¹ الكÇالم عÇلم فÇي دراسÇات عنوان تحت هويدي يحيي دكتر نوشتهي از مقاله اين #
است/ شده تحرير و ترجمه و تلخيص و اقتباس (2ê1 Ç 307 ص ,1980 قاهره, شر, والن للطباع¹

سينا# ابن و بغدادي ابوالبركات

ق)/ / ه êë0 Ç ë0ë)Ç1

بÇا مÇطلب ايÇن داد/ پايان اسالمي شرق در را فلسفه الي1 غز كه ميشود گفته فراوان
وارد يوناني اساس مبتنيبر ايي مش فلسفهي بر الي غز كه است شديدي حمالت به ه توج
ل او نÇظر در گÇرايÇيد, عرفاني ذوق و كشف به عمر پايان در الي غز اينكه و است  كرده
در الي زÇغ كÇه است ايÇن حقيقت ميكند/ تأييد را الي غز فلسفهي ضد و عقل ضد موضع
يÇازيده دست فلسفيدن نحوي به خود لذا و ميجويد استمداد عقل از نيز فلسفه به حمله
و اخÇذ را فÇالسفه از بسÇياري آرا¾ نيز خود و ندارد شكي عقل ارزش در Gظاهر و است

است/ كرده اقتباس
زدودن آن و آورد بÇار مÇهمتري نÇتيجهي Çايي مش فلسفهي به الي غز حملهي اما و
و فÇارابÇي ظÇهور بÇا HخصوصÇم و بود تنيده خود گرد بر اسالمي فلسفهي كه بود هالهاي
فÇلسفي اصيل تفكر ظهور براي را زمينه ناخواسته الي غز بود/ گرديده مستحكم ابنسينا
انديشهي اييان, مش نقد ضمن كه ميرفت فيلسوفي ظهور انتظار و ساخت آماده اسالمي

باشد/ داشته مستقلي
در كه مان" اوحدالز" به ملقب يهودي, ملكا ابن به معروف هب¹اهللا, ابوالبركات حكيم
سÇبب بÇه كÇه بود كممانندي ق محق و دانشمند و حاذق طبيبي گرويد, اسالم به عمر آخر



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا 174

مÇعاصرش جامعهي در ممتازي موقعيت احراز و دانش كسب به موفق ويژهاش استعداد
به گرويدنش سبب دربارهي يافت/ وااليي جايگاه نگاشتنالمعتبر نيزبا فلسفه  گرديدودر
حفظجانيا (مانند شخص مصلحت به Hكهعموم كردهاند ذ كر گونا گوني انگيزههاي اسالم
حقيقتجويي جنبهي من گمان به اما ميشود, تعبير خانوادهاش) و خود موقعيت و مقام

داشت/ دور نظر از نبايد نيز را
"بلدي" را او و افتاد فاق ات ق / ه êì0 سال حدود در موصل, نزديك "بلد" در او تولد
مشهورتر "بغدادي" به بوده بغداد در اقامتش ايام بيشتر چون اينكه اال دادهاند لقب نيز
زيسÇته سÇلجوقيان خÇدمت در هÇمدان) جمله (از عجم عراق در نيز تي مد Gظاهر است/
سال حال هر به سال/ نود حدود را عمرش و نوشتهاند ق / ه ëê7 سال به را مرگش است/
مهمترين كه مانده باقي حكمت و طب در او از دي متعد كتب نيست/ قطعي وفاتش و تولد

است/ آنهاالمعتبر
كÇه <اشكاالتي مينويسد: شهرزوري و ميستايد را ابوالبركات كتابالمعتبر قفطي
ابن است>/ ابوالبركات از برگرفته بيشتر گرفته, حكما بر ق) / ه ì0ìيمتوف) رازي فخر
نÇظر Çن¹ الس مÇنهاج و عÇليالمÇنطقين تابالردÇك در بÇهويژه ق) / ه 738 (متوفي ه تيمي
اهÇل به رشد ابن و سينا ابن از را ابوالبركات و ميكند تأييد اييان مش رد در را ابوالبركات

ميانگارد/ نزديكتر حديث و سنت
ميكنيم/ مقايسه ابوالبركات نظريات با را بوعلي نظريات مهم مسألهي چند در ا كنون

نفس اثباتوجود /1

اين در هم براهيني نميبيند, اثبات به حاجتي نفس وجود براي آنكه ضمن سينا ابن
است: جمله آن از كه است كرده ذ كر زمينه

حركت برهان Ê
نفس از حركت پس نيست/ خودش از بدن حركت و دارد محر ك به نياز جسمي هر

است/ بدن با مغاير و بدن از مستقل كه است
اشيا¾ ارتباطات ادرا ك Ê
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كار اين و است اشيا¾ ارتباطات و د مجر كلي معاني ر تصو به قادر كه است انسان فقط
است/ انساني نفس

وحدت برهان Ê
از پس را مÇحسوسات حفظ هي قو همچنين و بينايي بر م مقد داريم دركي نيروي ما
با كه آن و نيست جسم اعضا¾ از يك هيچ ادرا كات, جامع هي قو اين و داريم آنها غيبت

بدن/ وراي و بدن از غير است چيزي ميشود, اشاره بدو "من" لفظ
استمرار برهان Ê

يا ديروزي آدم همان ميداند كه دارد استمرار شعور اين و دارد نفس به شعور انسان
نفس پس است/ شدن زياد و كم و تغيير حال در داÄم بدن اجزا¾ كه آن حال است/ پارسالي

است/ بدن از غير
نفس طبيعت از غير جسم طبيعت كه است اين برميآيد برهانها اين تمام از چه آن

است/ نفس خود اثبات از غير اين و است
<انسان برهان به مشهور خود, شخص در مطالعه طريق از سينا ابن خاص برهان اما
بر بلكه نيست استدالل مبتنيبر برهان اين دارد/ برتري گذشت, چه آن بر فضا> در معلق
دانش نÇوعي و است نÇزديكتر نÇفس طبيعت به جهت همين به و است ل تخي و فرض
فÇرض انسÇاني دكارت/ ميانديشم" "من به است شبيه و است حدسي و بديهي و مستقيم
ضÇمن دارد/ آ گاهي خود, از هم باز انسان اين احساسي/ تأثرات همهي از مستقل  كنيد
كÇه چÇرا نÇيست, اعÇضا¾ از يك هÇيچ اينجا در كننده درك و شونده درك عامل اينكه
از چÇهبسا هم اعضا¾ ساير دربارهي ميبريم/ پي تشريح از بعد دماغ يا قلب Âمث بهوجود
از فعلي بهواسطهي ما كه برود ر تصو اين ا گر و نيستيم غافل خود از ولي باشيم غافل همه
و ميشود فهم ما فعل از قبل ما ذات بلكه نيست چنين ميشويم, آ گاه نفس از خود افعال
فهميده فعل واسطهي به كه اين نه ماست/ فعل همراه ما ذات مفهوم كه است اين حداقل

شود/
بÇديهي را نÇفس وجود بلكه ميكند رد را نفس وجود بر عقلي استدالل ابوالبركات
اين مثل شد>, فرحنا ك <نفسم يا شدم> فرحنا ك <خودم بگويد: كسي كه اين و ميداند
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"من" و من" "ذات و من" "خود و من" "نفس ميان بلكه شدم>/ <فرحنا ك بگويد: كه است
است آن مثل است> متضاد سفيدي سياهيبا <نفس بگويند: ا گر كه همچنان نيست/ فرقي
در است>/ متضاد سفيدي با <سياهي يا است> متضاد سفيدي با سياهي <خود بگويند:  كه
و نÇفسش و خÇودش مÇيان كس هيچ شود, بيان كه زباني هر در مثالها, اين از كدام هيچ
بÇراي كس هيچ و است/ روشن همه نزد مفهومش و نميگذارد فرق وحده متكلم ضمير

/300 Ç 301 صص ,2 ج المعتبر, Ç1

اوست1/ هÇويت و وجÇود هÇمان هÇركس نÇفس كÇه نÇدارد ت جÇح بÇه نÇياز نفس اثبات
كه است آن تش خصوصي و ميگذارد نام تمييز" بدون "معرفت را معرفت اين ابوالبركات
فضا) در معلق (انسان بوعلي فرض به ه باتوج ابوالبركات آنگاه است/ م مقد معرفتي هر بر
از شÇود قÇطع نÇيز جسمش اجزاي از يكي كسي ا گر كه ميدهد توضيح ترتيب همان به

نميشود/ كم چيزي خودش به آ گاهياش
فرق نفس به تام معرفت و ه) لي او نفس به (معرفت نفس به شعور ميان ابوالبركات اما

/30ì ص ,2 ج المعتبر, Ç2

نظر پس است2/ اشيا¾ از ديگر بسياري معرفت از بعد نفس به تام معرفت زيرا ميگذارد/
در بدينگونه است/ دخيل آن شناخت زيادت در بلكه ندارد/ نفس اثبات در دخلي عقلي,
نÇفس بÇر را مÇا مÇعرفت بÇلكه نÇميآيد, نفس اثبات كار به برهاني هيچ ابوالبركات نظر
كÇه هسÇتيم هÇمان چÇاقي و الغري و بزرگي و كوچكي حال در ما كه اين Âمث ميافزايد/

ميرساند/ را ما هويت استمرار بلكه نيست, نفس اثبات بوديم;

آن طبيعت تعريفنفسو /2

كردهاند/ تعريف آلي> طبيعي جسم ل او كمال > به را نفس بوعلي او تبع به و ارسطو
ايÇنجا در نÇفس ارسÇطو نÇظر در ه البت است/ ه حيواني قواي مصدر نفس ديگر بهعبارت
را انساني نفس بوعلي كه درحالي نيست/ جداييپذير آن از و است ه ماد در منطبع صورت

عينيه/ قصيدهي Ç3

حال يكديگرند, ل مكم جسم و نفس ارسطو نظر در ميداند3/ بدن بر م مقد مستقل جوهر
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بدن از مفارقت حين بودو حاصل بدن به آن تعلق از پيش بوعلي نظر در نفس كمال آنكه
وجودي آن از ل مفص و بدن براي است كمال نفس ارسطو نظر در ولي دارد, تام كمال نيز

ندارد/
اين با است/ افالطون نظريهي از متأثر بدن از نفس بودن مستقل در بوعلي هي نظري
مÇيدانÇد/ نÇفس گذشتهي اعمال ارهي كف بدن به را نفس گرفتن تعلق افالطون كه تفاوت
او از آن جÇاودانگÇي در امÇا است/ وفادار ارسطو به نفس تعريف در سينا ابن بدينگونه

گردد/ هماهنگ اسالمي عقيدهي با تا ميگيرد فاصله
تÇعريف چنين را نفس Öخود و است مبهم نفس از قدما تعريف ابوالبركات, نظر در
حركات و افعال مصدر و ميكند عمل آن در كه بدن در كرده حلول است هاي قو> ميكند:
بدن نوعي كمال ه قو اين با كه ن, معي تمييز معرفتو با مختلف اوقات جهاتو در است آن
انسÇاني و حيوانÇي و نباتي نفس مشترك تعريف اين ميگردد>/ حفظ و ميشود حاصل
نيز "رويه" حيواني نفس در و نيست ملحوظ "اراده" نباتي نفس در كه تفاوت اين با است,
هÇمين بÇه مÇعرفت املÇش) رويه" بر "معرفت انساني نفس در و ميشود افزوده اراده بر
ر صوÇت هÇم از مستقل را بدن و نفس ارسطو بدينگونه گرفت/ درنظر بايد نيز را معرفت)
نفس در داخل هم را بدن تعريف بدن, از مستقل نفس به عقيده ضمن ابنسينا نميكرد/
جوهر كلي به را نفس ابوالبركات اما است/ دخيل "بنا" تعريف در "بنا" كه آنگونه ميكرد/

ميانگارد/ نفس آلت Hصرف را بدن و مستقل

نفس تروحاني /3

كÇه ديÇد خÇواهÇيم و است كرده اقامه نفس روحانيت اثبات براي براهيني سينا ابن
براهÇين اين بر حق به ÇÇ باشد نفس تي ماد به معتقد خود بيآنكه ÇÇ ابوالبركات چگونه

بوعلي: و اييان مش نظر طبق نفس, روحانيت براهين اما است/ كرده وارد انتقاد
ايÇن طبيعي Âمث ميشود/ ظاهر غيرطبيعي ضمن در غيرقسري حركاتي انسان از Ê
محر ك حركات اينگونه ميرود/ راه اما باشد, سا كن بدنش سنگيني طبق انسان كه است

است/ نفس همان كه ميطلبد ي خاص
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بÇدن آفت از عÇقلي قواي اما ميشود, ضعيف جسماني آسيب با جسماني قواي Ê
باشد/ داشته جسمي قواي با متضاد طبيعتي عقلي قواي بايد پس نميشود/ متأثر

ميبيند)/ آينه در را آالت (اين نميبيند را آن آالت و خود جسماني قواي انسان Ê
ميكند/ ادرا ك هم را ادرا ك همين و ميكند ادرا ك را خود ذات ولي

در عÇقلي قÇواي كÇه درحÇالي ميگرايد, ضعف به سن پيشرفت با جسماني قواي Ê
ميرسد/ خود رشد كمال به پيري

امور الجرم ميكردو حلول جسم تعقالتشدر بود, جسماني هاي قو عاقله نفس ا گر Ê
است, ه تضادÇم امور ادرا ك به قادر نفس آنكه حال كند/ ادرا ك نميتوانست را ه متضاد
بÇر ولي مÇيدانÇد, غÇيرمخدوش را اخير ت حج فقط ابوالبركات است/ غيرجسماني پس

ميگيرد/ ايراد آنها هي بقي
بÇراي پريدن و انسان براي رفتن راه است ممكن كه چرا است, ضعيف ل او دليل Ê
نفس روحانيت بر دليل و باشد آن خود خاص "طبيعت" طبق و نباشد "غيرطبيعي" پرنده

نيست/
بÇيمار آدم چÇنانكه مÇيگردد, ضÇعيف بÇدن ضÇعف موازات به هم نفساني قواي Ê

دارد/ ناتواني رأي و انديشه
در لذا و ميكنند درك را خود آالت و را خود قواي معالواسطه دو هر جسم و نفس Ê

نيست/ تأييدي نفس روحانيت بر هم سوم دليل
عقل ت قو با سازگار پيري مزاج است ممكن كه چرا نيست, استوار هم چهارم دليل Ê
است پيري زمان در آن و شود تقويت عمر ساليان تجارب اثر بر عقل است ممكن باشدو
خيلي آدم و برود باالتر سن كه وقتي ميبينيم چنانكه ندارد/ پيري به ربطي عقلي ت قو و

ميگردد/ ضعيف هم عقل شود پير
و مÇيكند تأيÇيد را آن ابÇوالبÇركات كÇرديم, اشÇاره همچنانكه پنجم دليل مورد در
تصوير نيز ميفهمدو را د" مجر" استو ات يكل درك به قادر كه است نفس <اين ميافزايد:

درمييابد>/ نميگنجد, بدن در كه را عظمت با آسمان
زيرا ابنسيناست/ نگرش مقابل نقطهي مسأله, اين به ابوالبركات نگرش هم روي بر
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را اوصÇاف آن جسÇم كÇه دارد صفاتي نفس كه ميكند ثابت قدر همين چهارگانه داليل
پنجم/ دليل مگر نميشود, نفس روحانيت دليل اين اما ندارد,

انساني و حيواني و نباتي به نفوس تقسيم /ê

انسÇاني و حيواني از اعم نباتي نفس يعني است/ قاÄل ج تدر نفوس اين بين ابنسينا
وجÇود نÇيز انسان و حيوان در نبات, عالوهبر آن, ناميهي و غاذيه هي قو دو چون است/
مدركه و محر كه ه قو دو شامل و است حيواني انسانيو از اعم كه حيواني نفس سپس دارد/
(ناطقه) ه منطقي هي قو كه است انساني نفس دو, اين از اخص ميشود/ ه) حاس هي قو (يعني

دارد/ نيز
نÇفوس پستتÇرين نÇباتي نفس مبنا اين بر ميگيرد/ آ گاهي را اساس ابوالبركات,
به پايين از و پردامنهتر به محدودتر از ترتيب, اين به انساني/ آنگاه حيواني, سپس است/

/303 ص ,2 ج المعتبر, Ç1

برسد1/ نطق و ه كلي معاني درك به انسان در تا ميكنيم روي باال شعور به كم شعور از و باال
جÇوهر سه را آنها بلكه نميداند, ضعف و ت شد در را نفس سه اين تفاوت ابوالبركات

جداست/ Hمطلق نفساني و طبيعي قواي ابوالبركات نظر در ميداند/ مختلف
هر كه است اين است نباتي نفس از غير انساني نفس اينكه بر ابوالبركات استدالل
كنيم دقت ا گر باشدو توأم شعوري حداقل با كه ميشود شمرده نفساني هي قو وقتي هاي قو
نÇباتي نفس به مربوط ( كه ناميه و غاذيه هي قو دو عمل از آ گاهي نوع هيچ ما اينكه به
مÇيان اختالف و نيست نباتي نفس شامل انساني نفس كه ميگيريم نتيجه نداريم, است)
پديدههاي و انديشيدن در منحصر انساني نفس وظيفهي و است جوهري اختالف دو اين
با پروانه Âمث حافظهاند/ و تخيل و وهم هي قو فاقد حيوانات [بعضي] چنانكه است/ عقلي
چÇون ذلك, مع ميگردد/ آزرده آن حرارت از و ميشود نزديك آتش به ر مكر آنكه

/313 ص ,2 ج المعتبر, Ç2

هي قو حيوان بدينگونه ميسوزد2/ تا ميكند تكرار را عمل آن باز ندارد, واهمه و حافظه
است/ خالي است, انسان مخصوص كه وهم از ولي دارد, اسه حس و كه متحر
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آن قواي و انساني نفس ارتباط /ë

همان نفس عملي هي قو نظري/ عمليو است: قاÄل ه قو دو انساني نفس براي سينا ابن
نظري هي قو ولي دارد, خود مادون به نظر و ميكند كار حواس و بدني آالت با كه است
بوعلي ميكند/ ه توج است, معاني و ه عقلي ر و Ôص واهب كه فعال عقل به و دارد فوق به نظر
را مغز از بخش هر يونان اطباي شيوهي به ميگويد سخن نفس هي عملي هي قو از كه آنجا
"تÇجاويف در مÇتوهمه و له تخيÇم هي وÇق براي حتي ميدهد, اختصاص كاري و ي حس به
رابÇط و جامع قدر االعضايي, وظايف توجيه اين با بدينگونه ميدهد/ نشان جايي دماغ"

نميدارد/ معلوم را پرا كنده قواي اين
نفس ميكند, ادرا ك آنكه و بس و آالتند حواس كه دارد اين بر تأ كيد ابوالبركات
نميكند فراموش را ارسطو حرف است, ايي مش فيلسوفي حال هر به چون ابنسينا است/
پس ديگرياند وجود م متم يك هر يعني نفس/ هي ماد بدن و است بدن صورت نفس  كه
به معتقد ابصار در ابوالبركات Âمث ابوالبركات/ تا دارد حواس بر بيشتري تأ كيد ابنسينا
مقابل در ميكند, برخورد شي¾ به و ميشود خارج چشم از كه است نوري مخروطي شعاع

بودند/ چشم در صور انطباع به قاÄل كه اييان مش نظر
معقول زيرا است/ قاÄل نفس خود برابر تي اهمي حواس براي محسوسات در سينا ابن
و ميداند بدن در Öحال جوهر را نفس لذا كند/ برقرار رابطه Hمستقيم محسوس با نميتواند
ه ضيÇق نيز تحريك در همچنانكه ميانگارد/ نفس و بدن بين ميانجيهاي را نفس قواي
بÇر تأ كÇيد با ابوالبركات, اما ميكند/ كار بدن روي ميانجي با نفس و است احساس مانند
نفس <اين ميكند: كمرنگ را قوا و حواس نفس داريم, مÔدر كات به مستقيم علم ما اينكه
ميان اين كدامدر هيچ ذهني يو حس قواي ميكند/ ادرا ك دارد ميكني احساس كه است تو

/322 ص ,2 ج المعتبر, Ç1

بÇا را ادرا كات و افعال همهي كه هست ما در وحدتي باالÑخره نيستند1/ معارض و مزاحم
ايÇن تÇوجيه ايي مش فلسفهي براي كه درحالي ميدهيم, نسبت آن به وحده متكلم ضمير

ميداند/ ترديدناپذير حقيقتي را آن ابوالبركات ولي است/ مشكل وحدت
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معرفت نظريهي /ì

بÇر مسلط حواس واسطهي به پايين در انساني نفس سينا ابن نظر در گفتيم, چنانكه
اين ميگيرد/ قرار دات مجر افاضهي مورد فعال عقل وسيلهي به باال از و است ي حس عالم
آمÇادهي و مÇيشود پÇا ك فلسفيدن با انسان ميشود/ ناميده "عقل" انساني نفس از جنبه
(پيشواز گذشتهاش زندگي ياد به انسان كه است فلسفه با ميگردد/ نفس بندهاي  گسستن
و محسوسات تجريد دارد: را جهت سه اين از يكي ادرا ك پس ميافتد/ جسم) به الحاق
چÇه ابÇوالبÇركات بÇبينيم ا كÇنون باال/ از فعال عقل فيض سابق, علم تذكر ات, يكل ساختن

ميگويد/
از است عبارت ادرا ك معقول, يا محسوس باشد; چه هر Öك ر Öد Ôم ابوالبركات نظر در

/ê93 ص ,2 ج المعتبر, Ç1

خود همان كه است نفساني باچشم مالقات اين مستقيم1و طور به كومدر ك مالقاتمدر

/399 ص ,3 ج المعتبر, Ç2

ميان فرقي لذا ميگيرد, صورت آلت از مستقل يا آلت بدون ادرا ك چون و است2 نفس
تفرقهاي محسوسات ادرا ك اييان مش پندار برخالف و نيست محسوس و معقول ادرا ك
را نÇفس قÇواي ي, حس شواÄب از پرهيز براي كه نيست نيازي و نميآورد پديد نفس در

كنيم/ فرض د متعد
كار به هم و ميآيد مذهب معنوي كار به هم عقلي و ي حس مدر ك يگانهسازي اين
ي ماد و معقوالت, حساب به را محسوسات مذهب معنوي بدينگونه زيرا مذهب/ ي ماد
اين حقيقت اما ميسازد/ مطرح محسوسات انعكاس با شبح عنوان به را معقوالت مذهب
ادرا ك را چيزي ما كه وقتي مذهب/ معنوي نه و است مذهب ي ماد نه ابوالبركات كه است
از بÇعد و ادرا ك بÇا هÇمراه و ادرا ك از قÇبل آن وجود به ميكنيم حكم درواقع ميكنيم,
االدرا كليس مينويسد<ان Hابوالبركاتصريح ادرا كميكنيم/ هم ادرا كرا اين ما ادرا ك/

/20 Ç 21 صص ,2 ج المعتبر, Ç3

االدرا ك>3/ في شرط الوجود انما و الوجود في Hشرط
او نظر در اينكه براي است? كرده يكي را عقلي يو حس ادرا ك ابوالبركات چرا حال
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مÇيشود/ حÇاصل بÇيواسÇطه كه است معنوي بينش و صوفيانه مكاشفهي نوعي ادرا ك
و سهروردي ظهور زمينهساز و ميگيرد قرار نوافالطوني نحلهي در ابوالبركات بدينگونه

صدراست/ مال

حدوثنفس /7

بدن به و ميآيد پديد بدن با كه چرا است, حادث اعتباري به سينا ابن نظر در نفس
نÇفس پس دارد/ حÇضور فÇعال عÇقل در كÇه چرا است, قديم اعتباري به و ميگيرد تعلق
از آن انÇتقال معني به نفس حدوث و است قديم Öنبوت اعتبار به و حادث Öوجود بهاعتبار
ديÇن اهÇل كه عدم از خلقت با معني اين به حدوث اما بود/ خواهد بدن به دات مجر عالم

نيست/ يكي ميگفتند
مÇنكر بÇودند مÇعتقد آن به سينا ابن و فارابي كه را صدور نظريهي چون ابوالبركات

ميكند/ رد را نفس م د ق داليل و ميداند مخلوق Hمطلق هم را نفس است
گويد: ابوالبركات نيست>/ فساد كونو موضوع استو ازبدن مستقل <نفس  گفتهاند:
ثابت آن بودن قديم باشد, بدن از مستقل نفس فرض به و عاست> مد از اعم دليل <اينجا

نميشود/
اسÇتحاله و ر غيÇت مÇعرض در و است جسÇم قواي ساير از غير <نفس گفتهاند: نيز و
دليل اين ميگويد اما نيست/ تغيير معروض نفس كه ميپذيرد را اين ابوالبركات نيست>/

نميشود/ آن قديمبودن
نÇفس كه هم, معلول غيرجسماني, است جوهري نفس فاعلي علت <چون  گفتهاند:
اثÇبات بÇه مÇحتاج را تالي هم و م مقد هم ابوالبركات است>/ غيرجسماني جوهري باشد,
باشد داده رخ تغييري است فعال عقل كه انساني نفس موجد در بايد گفتهاند آنها ميداند/
رخ تغييري فعال عقل در چون و كنيم) فرض حادث را نفس (ا گر كند پديدار را نفس تا
ميگويد: جواب در ابوالبركات باشد/ حادث نيست ممكن هم انساني نفس پس نميدهد,
اشكÇال لذا نكÇردهانÇد, اثÇبات را خارجي مقتضي وجود امتناع يا و فاعل ارادهي امتناع>

است>/ باقي خود ت بهقو
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اينكه يكي است/ گرفته ايراد هم نفس حدوث تهاي حج بعضي بر ابوالبركات ه البت
قوي و است ضعيف و ميآيد پديد بدن همراه نفس كه است معلوم و <مشهود  گفتهاند:
آن قÇدم از نشÇانهاي آغازين ضعف اين Hفاقات> كه ميدهد جواب ابوالبركات ميشود>/
از قÇبل ا گر <نفس كه است اين نفس حدوث به معتقدان مشهور داليل از ديگر است>/
مÇمكن دوم قÇش اين و اجسام; د تعد به د متعد يا و بوده يكي يا است/ داشته وجود جسم
هم يكي اما و نيست د تعد ماهيت در و است محض ماهيت حال اين در نفس زيرا نيست/
مÇيشود?> چÇه افÇراد تÇفاوت و ص خÇتش صÇورت ايÇن در پس بÇاشد; بÇوده نميتواند

بودهاند/ ه الماهي مختلف و د متعد نفوس است ممكن كه ميدهد جواب ابوالبركات
ا گÇر ايÇنكه آن و دارد نفس حدوث براي روشني و ساده بيان ابوالبركات خود اما
در و است داشÇته كÇاري يÇا و بوده معطل يا است بوده بدن بر م مقد نفس كه كنيم فرض
مسلم ما همهي براي اما و باشد بيكار نيست ممكن موجودي هيچ كه است ثابت الهيات
تÇولد حÇين نÇفسي هÇيچ و نÇميآوريم/ ياد به را خود قبلي كارهاي از چيزي ما كه است

ندارد/ علمي و معرفت

نفس جاودانگي / 8

لذا و مÇيانگÇارد بÇدن از مستقل كلي به را آن نفس جاودانگي اثبات براي سينا ابن
كرده استدالل نفس وجود مبحث در سينا ابن خود نميشود/ نفس فساد باعث بدن فساد
آن از جاودانگÇي در اما ميآيد, بهوجود جسم با نفس و است بدن به نفس ن تعي كه بود

ميگيرد/ فاصله
جÇهات محتوي كه است نفس بساطت آوردهاند نفس جاودانگي بر كه ديگر دليل

است/ بحث قابل نفس بساطت فرض خود اما نيست/ توأمان عدمي و وجودي
عÇقول و فÇلكي نÇفوس هÇمانند و است دات مجر از انساني نفس اينكه ديگر دليل

بس/ و است تي بيحج دعوي هم اين اما است, پايدار و باقي مفارق
مÇفارق جÇواهÇر علولÇم كÇه است جهت آن از نفس جاودانگي ابوالبركات نظر در
كنند/ نابودش كه ندارد دليلي آوردهاند, وجود به را آن علل اين چون و است غيرجسماني
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است مÇمكن بÇدن بÇا رابطهاش بلي, ببرد/ بين از را آن كه ندارد ي ضد انساني نفس خود
است اين حقيقت و است وارد ايراد هم ابوالبركات نظريهي بر كه پيداست شود/  گسسته
خواست به را ابدان به ارواح بازگشت ابوالبركاتهم استو ديني عقيدهاي نفس خلود  كه

بخواهد كه هرگاه قطعو بدن با را نفس عالقهي بخواهد كه هرگاه <فاعل ميداند: جايز خدا
ميكند>/ جمع هم با را بدن و نفس دوباره

صدور و عقل /9

نÇظر صÇاحب كÇه كسÇي دربÇارهي را آن <عامه گويد: عقل معاني در فارابي ابونصر
بگذارد, فرق شر و خير ميان كه نيرويي به متكلمان ميبرند>/ كار به باشد امور در درست
به مات مقد از را ما كه ميداند نيرويي را عقل كتابتحليالت در ارسطو ميگويند/ "عقل"
كسب وسÇيلهي را عÇقل كتاباخÇالقنÇيكوماخوس در همو و ميرساند يقيني نتيجهي
فÇرق فعال عقل يا ه بالقو با منفعل عقل ميان كتابنفس, در و ميانگارد اخالقي فضيلت

ميگذارد/
است: شده قاÄل فرق عقل نوع چهار ميان خود فارابي

هيوالÄي عقل يا ه بالقو عقل ÇÇ
بالفعل عقل ÇÇ

مستفاد عقل ÇÇ
فعال عقل ÇÇ

موجودات ماهيت يا معقوالت قبول آمادهي كه است نفساني هاي قو هيوالني عقل
معقوله (صور است شده متحد معقول صور با كه درحالي است, همان بالفعل عقل است/
كه است بالفعل عقل همان مستفاد عقل ميرسد) فعليت به و هست اشيا¾ در ه بالقو بهطور
در پياپي مرتبه سه اين است/ پذيرفته خود به را صورت همان و شده متحد ه عقلي صور با
ميكند كمك را او و ميراند پيش به مسير اين در را انساني عقل كه آن است/ انساني عقل
انسÇاني عÇقل و است آن افاضه كنندهي بلكه انساني, عقل از مستقل كه است فعال عقل

است/ رسيده سعادت به بپيوندد بدان كه هرگاه
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ميكند: بيان ترتيب اين به را عقول و گرفته فارابي از را افكار همين سينا بوعلي
است/ محض استعداد كه هيوالني عقل ÇÇ

قÇضاياي و است هÇيوالني يافتهي تحقق صورت كه بالملكه عقل يا ممكن عقل ÇÇ
است/ كرده كسب را ه لي او بديهي

كÇه است كرده كسب را ات بديهي از بعد حقايق و عقلي صورتهاي مستفاد عقل ÇÇ
است/ فعال عقل آن مأخذ

آفÇتاب نور تا يعني ما/ چشمان به است آفتاب نسبت ما نفوس به فعال عقل نسبت
نيست/ ممكن فعال عقل به اتصال با جز معرفت پس ببينيم/ نميتوانيم را چيزي ما نباشد,
اين است/ فعال عقل به پيوستن براي آمادگي حصول متعلم كوشش نهايت سينا ابن نظر در
ايÇن اشخاص بعضي در ميشود كامل آموزش از پس و ناقص آموزش از پيش استعداد
نÇياز فÇعال عقل به اتصال براي فراواني آموزش به آنها كه است شديد قدر آن استعداد
بÇه و مييابد ق تحق صورت بهترين به فعال عقل به اتصال برگزيدگان, اين براي ندارند/

مييابند/ دست صوفيانه مكاشفهي مبتنيبر مستقيم ادرا كي
نيروي معني به و شتر زانوبند معني به است عقال هي ماد از عقل ابوالبركات نظر در
(عÇقل داشÇتند نظر در يونانيان آنچه اما است/ عملي عقل اين و است طبع بازدارندهي
همين مترجمان لذا و نداشت نظيري عربي در ات) يكل و دات مجر مدركهي هي قو بهمعني
عÇقل را انسÇان ويÇژهي مÇعرفت و بردند كار به هم مورد آن در را (عملي) عقل  كلمهي

ناميدند/
ه/// عملي هي قو و ه علمي هي قو و بالفعل و هيوالني به عقل تقسيم اما است, سهل اين
نفس قواي و است يكي عقل و نفس كه است اين حقيقت كرد/ دور حق از را آنها  كمكم
ك درÇÔم هÇمان مÇحسوسات مÇÔدرك نميپسندد/ را عقل تقسيم همچنين نيست/ چندگانه
واحد حقيقت يك نيست/ آن جز چيزي هم يادآوري و حافظه و خيال و است معقوالت
ات يكل درك مانند ذهني فعاليتهاي جهت از و نفس ابدان, در ف تصر جهت از كه هست

ميشود/ ناميده عقل داليل, ترتيب و
و نميبيند فعال عقل به نيازي رشد ابن و سينا بوعلي و فارابي برخالف ابوالبركات



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا 186

و است درخت ه القوÇب كÇه دانÇه مÇانند مÇيدانÇد, معقوالت ادرا ك به قادر بنفسه را عقل
چيزي قدما ا گر و كند, كمك را او ديگري درخت كه نيست الزم و شود درخت ميتواند

/ê11 ص ,2 ج المعتبر, Ç1

ندارد1/ ضرورت و نيست بيش حدسي و فرض گفتهاند باب اين در
از بعد و زمان آن تا چه است/ بوده اسالمي فلسفه در لي تحو نقطهي فعال عقل انكار
است/ صدور نظريهي انكار Öالفع عقل انكار داشتند/ قبول را آن اسالمي فالسفهي هم آن
مÇعلول ايÇن بÇراي و واحد> اال عنه يصدر ال <الواحد كه بودند آن بر اسالمي اييان مش
ميكند ل تعق را مبدأ اينكه جهت از ل او عقل از ميشدند: قاÄل صدور سه ل او عقل يا واحد
فلك جرم واجب) (نه است ممكن اينكه جهت از ل او عقل از و ميشود صادر ثاني عقل
كه ل او فلك نفس (بالغير) است واجب اينكه لحاظ به ل او عقل از و ميشود صادر ل او

ميشود/ صادر است, آن محر ك
صÇادر يكÇي جÇز يكÇي از گÇفتيد: شÇما كÇه ميگيرد تناقض اييان مش بر ابوالبركات
از يكي از دهند: پاسخ است ممكن شد? صادر چيز سه ل او صادر از چگونه پس نميشود;
خودي به حرف اين ميگويد ابوالبركات نميشود/ صادر يكي جز است يكي كه لحاظ آن

/1ëì ص ,3 ج همان, Ç2

برنميآيد2/ آن از ميخواهيد شما كه نتايج آن اما است/ درست خود
تÇرتيب آنÇان كÇه است ايÇن است گرفته اييان مش به ابوالبركات كه ديگري نكتهي
تجديد اين و "د"/// تعل "ج" "ج", علت "ب" "ب", تعل "الف" گرفتهاند: طولي را افاضه
واحدي سطح در كه موجوداتي نظريه, اين صحت درصورت عالوه به است/ الهي قدرت
د تعدÇم افÇراد نÇبايد حيوان از ي خاص نوع Âمث باشند, داشته كثرت نبايد بÔعدند يا قرب از
در بÇراي و خÇدا بÇراي خÇلقت آزادي حÇفظ لحÇاظ بÇه هÇم ابÇوالبÇركات لذا باشد/ داشته
ابÇعاد داراي خدا خلقت كه است معتقد موجودات, كثرت از مقبولي توجيه دستداشتن
خÇاطر بÇراي مÇخلوقي نÇخست كه گيرم است/ خلقت به قادر لحظه هر و است  گونا گون
اين از كدام هر و خودش براي هم باز يا مخلوق آن براي ديگر مخلوقي و آفريده خودش
و بخرد خانهاي آنكه مثل ميآورد/ پديد چيزهايي يا چيزي خود نوبهي به هم مخلوقات
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< كذلك آرايهاي: يا ركابي اسب آن براي و بخرد اسبي يا پردهاي و فرش خانه آن براي

/1ë9 ص ,3 ج همان, Ç1

عنه>1/ ما الجل منه و الجله منه عنه والذي عنه عما و عنه فتوجد الموجودات تعالي اهللا بخلق
را ا حو و آفريد را آدم خدا Âمث است/ منطبقتر الهي تنزيل با خلقت از ر تصو اين و

/1ëì ص ,3 ج همان, Ç2

آنها2/ براي و آنها از را آدم و ا حو اوالد و آدم براي آدم نفس از
راه از ابÇوالبÇركات Çا ام مÇيدانسÇتند, فعال عقل معلول هم را انساني نفوس اييان مش

علل و دارند متكثره علل آنها كه ميكند استدالل نفوس افعال و احوال و طبايع اختالف

/1ë2 ,1ë3 ص ,3 ج همان, Ç3

است3/ افالطوني لÔث Ôم شبيه غيرجسماني جواهر نفوس
دانستهاند ده در منحصر را آن كه است معترض عقول تعداد بر ابوالبركات همچنين
هشت را عقول تعداد اييان مش بعضي ه البت است)/ اره هفتسي فلكو نه بر كي مت خود ( كه
و نÇباتي نÇفوس پس كÇه مÇيگيرد ايÇراد آنهÇا بر ابوالبركات اما پنداشتهاند, نÔه بعضي و
است) قÇاÄل عÇقل از درجÇهاي ايÇنها تÇمام (بÇراي ميشود? چه عنصر چهار و حيواني

نيست/ ميگويند اييان مش چه آن به محدود عقول تعداد بدينگونه
بÇايد حال افزود; تعدادشان بر بلكه نكرد, رد را مفارقه عقول ابوالبركات كه ديديم
در واسÇطه را آنهÇا Çاييان مش چÇيست? ابوالبركات فلسفهي در عقول اين نقش پرسيد:
نسÇبت خÇدا بÇه را اينها ابوالبركات ميانگاشتند/ ر" و الص Ôواهب" را فعال عقل و خلقت
حافظ را عقول ابوالبركات كه است اين پاسخ چيست? او نظر در عقول نقش پس ميدهد;
آنچنانكه ÇÇ مالÄكه همچون نقشي ميداندو انساني نفوس منبع مصدرو Hاساس و رهنما و
سÇتارگان انÇدازهي بÇه مالÄكه اين تعداد و است قاÄل عقول براي ÇÇ ميگويند اديان اهل
هÇمهي بÇرابÇر را مÇالÄكه عÇدد ميتوان حتي بيشتر/ بلكه است آسمان نامرÄي و مرÄي
خواهند محسوسات مدبر و حافظ مالÄكه صورت اين در انگاشت/ محسوس موجودات

/1ì8 ص ,3 ج همان, Çê

است ممكن نيز و ازقرآنكريماست متأثر نظريه اين در ابوالبركات كه نيست شكي بود4/
باشد/ بوده هرها و رف ايراني انديشهي از متأثر
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مÇالÄكه تÇدبير و حراست و رعايت مراتب تفاوت به مربوط بشري نفوس تفاوت
ميآيد/ دست به مكاشفه و مشاهده علم از مطلب اين تفصيل و بود خواهد آنها به نسبت

/1ì8 ص ,3 ج همان, Ç 1

و اشÇراق راه از مÇيتوانÇد بÇرسد كمال از ي خاص درجهي به وقتي نفس استدالل1/ علم نه
بخشش به بسته آن و ببيند بالعيان را مالÄكه انوار مات] مقد طي بدون سريع [فهم حدس

است/ نفس آن رهنماي فرشتهي
مÇالÄكه يÇا مÇفارقه عقول نظريهي كه اسالمي فلسفهي تاريخ در كه است بار لين او
كÇه است بار لين او و گرديد مطرح ابوالبركات وسيلهي به يونانيگري آاليش از مستقل
شÇركآلودش جÇنبههاي هÇمهي از ه نزÇم افÇالطوني لÔثÇ Ôم هي ظريÇن كه ميكنيم مالحظه
كÇه مÇواردي تÇمام در و است شÇده داده نشÇان اسÇالم تÇعاليم با هماهنگ النوعها] رب]

يوناني ميراث برابر در كه مييابيم اصيل متفكري را او دارد تقابل اييان مش با ابوالبركات
است/ داده نشان را اسالمي متفكران انديشهي استقالل و ايستاده



ص/ 373 + 32ì + 380 مجلد سه در ,1380 زنجان, #

اشراق# شيخ بينالمللي كنگرهي مقاالت مجموعه

كتابها كه دارد را آن ارزش انديشه آزادهي شهيد سهروردي حكيم آثار و احوال
ط متوس يا ضعيف بود ل او كار چون Âك كه مقاالت مجموعهي اين شود/ نوشته او دربارهي
سÇهروردي دربÇارهي خÇارجÇي و ايÇرانÇي قان محق از مقاله دهها شامل حال هر به است
بÇايسته آن مÇالحظهي مÇينمايد, تÇحقيق حكÇيم ايÇن بÇه راجع كه كسي براي و ميباشد

ميآوريم: نمونه براي را مجموعه اين مهم نكات از بعضي ميباشد/
وصÇف با كثيره نوريه حقايق يعني است انوار اصالت درواقع اشراق شيخ فلسفه Ê

/3 ص ,1 ج Ç 1

ضعف1/ و ت شد
ات الذÇب كÇه هسÇتند عÇيني و جÇزÄي موجوداتÇي ده مجر انوار اشراق, شيخ نظر از Ê

/2ë . 1 Ç 2

ديگراند2/ اشياي ظهور علت و ظاهرند
تÇناسخ بÇه Hشخص اما ندانسته, كافي را نزولي تناسخ ردكنندگان داليل اشراق شيخ Ê

/278 . 1 Ç 3

است3/ نبوده قاÄل
تها دÇم و سهروردي زمان تا ÇÇ سهرورد و زنجان و مراغه بين ÇÇ شيزر آتشكده Ê
از سهروردي آشنايي شايد ميشد/ محسوب زرتشتي تعاليم مركز و بود باقي نيز او از بعد
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/ 87 . 2 Ç 1

اصÇطالح تÇغيير سÇهروردي مباني و مساÄل از بسياري باشد1/ همين خسرواني حكمت

/91 . 2 Ç 2

ايرانيان قديم كياني ه فر انديشهي از متأثر را قطب حا كميت و خالفت به اعتقاد گر است2/

/91 . 2 شربي, يحيي سيد مقالهي Ç 3

است3/ گرفته صورت سهروردي از زودتر بسيار تأثر و تأثير اين بدانيم,

/3ì8 . 3 Ç ê

كرد4/ بازگشت چهارم قرن فارسي نثر به فني, نثر عصر در سهروردي Ê
است فيلسوفي نخستين الي غز> گويد: مهيمشكا¸االنوار مقد در عفيفي ابوالعال¾ Ê

/310 . 2 Ç ë

است>5/ نهاده اشراق فلسفهي به ي رد بهوضوح  كه
بÇهپايان را مÇختصر مÇعرفي ايÇن سÇهروردي آغازرسال¹الطÇير از پرمعنا عبارتي با

ميبريم:
و آيÇد بÇيرون مÇار كÇه آييد بيرون پوشيده پوست از همچنان حقيقت, برادران اي
پيوسته كه باشيد كژدم مثال بر و نشنود كس شما پاي آواز كه رود مور كه رويد همچنان
كÇه بÇاشيد مÇرغ بÇيشتر چون و برآيد! پس از شيطان كه بود شما پشت پس شما سالح
و د رÇب فÇرو سÇخت استخوانهاي كه باشيد كركس همين و برد فرو كرده گرم سنگهاي
همچون و نرسد گزندي شما به فردا تا باشد, آتش ميان پيوسته كه باشيد سمندر همچون

باشد/ ايمن خصمان دست از تا نيايد بيرون روز به كه باشيد شبپره



/137ì ل, او چاپ چمران, شهيد دانشگاه امامي, نصراهللا عدنان, سعيد ادبي, نقد در فلسفي گرايشهاي #

ادبي# نقد در فلسفي  گرايشهاي

فلسفهاي <هر كه اين و است> متكي فلسفي بنياني بر ادبي نقد احكام و <آرا¾ كه اين
است/ نقدشناسي و نقدنويس هر تصديق و تأييد مورد است> ادبيات در شاخهاي داراي
ه البت و بوده خالي ما مطبوعات ادبيدر عنوانگرايشهايفلسفيدرنقد تحت كتابي جاي
زبÇانهاي از اخÇير سÇالهاي يÇط كÇه كÇتاب چندين و بحث مورد كتاب همين وجود با
ايÇن ه تÇالب مÇيشود/ احساس بحث اين خالي جاي هم باز شده ترجمه فارسي به اروپايي

است/ اسالمي دوران در هم آن عربي ادب به محدود  كتاب
عر نقدالش و يوناني فلسفهي با اسالمي و عربي ادان نق كه آن از پيش اسالم, عالم در
متكلم] و مخاطب حال رعايت و اقتضا¾ و [تناسب شايستگي براساس شوند, آشنا يوناني
نكÇرده ادا را شÇترش قÇح او كه ميگويد شاعري بر انتقاد در اخ شم Âمث مينمودند/ نقد
خÇونت در ترا كني حمل مرا بار و برساني معشوقه به مرا <هرگاه است: سروده كه آنجا

/2ê ص Ç 1

توانگري در سيري و <سيرابي است: گفته ديگر شاعري يا ساخت>1و خواهم غوطهور

/2ë ص Ç 2

ميرساند/ را شاعر فكر و خواست محدوديت و تي هم دون اين است>2/  كافي
كÇردند نقد وارد را آن و شدند آشنا عقلي گرايشهاي با ي حد تا كه كساني جمله از
شÇعر < كلمات گويد: صاحبعيارالشعر طباطبا ابن است/ سوم قرن در ابنقتيبه و جاحظ
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/ê0 ص Ç 1

مÇلحوظ شعر در بايد مضامين اتصال و <امتزاج است: گفته نيز و ميطلبد>1 را يكديگر

/ê2 ص Ç 2
/1ê2 ص Ç 3

را اسÇالمي دورهي شÇعر و مينهاد3 ترجيح كذب بر را صدق شعر در طباطبا ابن شود>2/

/êê ص Ç ê

ميشمرد4/ جاهلي شعر از برتر
را شعر و ه ماد را شعر مضمون داشت شهرت منطق در كه ق) / ه 337) جعفر بن قدامه

/13ë ص Ç ë
/êì Ç ê9 ص Ç ì

آمدي ميداند6/ دخيل را عقل اما نميدهد دخالت را اخالق نقد, در او ميداند5/ صورت

/ì1 ص Ç 7

بÇزرگترين ق) / ه ê71) جرجÇاني عبدالقاهر كرد7/ نقد وارد را اربعه علل ق) / ه 371)
نÇفسي كÇالم بÇه ايÇن و كÇرد مÇطرح قÇرآن اعÇجاز در را كÇالم نÇظم مسألهي بالغت عالم
جمله از آوردند را نفسي كالم فرضيهي بودنقرآن, قديم اثبات براي اشاعره برميگردد/

/7ë ص Ç 8

نظم عبدالقاهر اما است8 كرده محدود اعجازقرآن حوزهي در فقط را مبحث اين باقالني

/7ì Ç 7 صص Ç 9

ميكند9/ توجيه نظم اساس بر اعجازقرآنرا و ميداند نفسي كالم منطقي دنبالهي را  كالم
و است كوشيده ارسطو آرا¾ با عربي نحو كلي قواعد تأليف در عبدالقاهر گويد حسين طه

/ 8ê ص Ç 10

است10/ انديشيده آن در و خوانده را سينا ابن العبار¸ كتاب عبدالقاهر گويد نيز
ه وجÇت بÇايد مÇيگويند? چÇه نقدالشÇعر مورد در اسالمي فالسفهي خود ببينيم حال
ادبÇيات بÇه مÇربوط چÇون آورده كتابالشÇعر در ارسطو كه امثلهاي و شواهد كه داشت

/ë8 ,93 صص Ç 11

گÇاه و نگÇرفت11 قÇرار ه موردتوج نداشت, عرب ادبيات با تناسبي و بود يونان نمايشي
را ارسطو محا كات و ميكردند اشتباه هجو و مدح با را كمدي و تراژدي اسالمي فالسفهي

/99 ص Ç 12

در ابنسينا خوشبختانه ميگرفتند12/ يكي الصدر علي ردالعجز صنعت با گاه تشبيهو با  گاه
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/111 ص Ç 1

است1/ بوده ترجمه ضعف ه متوج چون برده كار به را كلمه دو اين عين اينجا

/101 ص Ç 2

مÇوارد بعضي در گرچه و كند2 رفع را ارسطو كتاب ترجمه ابهامات كوشيد سينا ابن
مثالهاي عرب ادبيات با يونان نمايشي ادب ميان تناسب عدم علت به كل در اما بود موفق

/17 ص Ç 3

هÇم او Çا ام بÇياورد بÇيشتري مÇثالهاي است كÇوشيده رشÇد ابن است3/ كم بسيار ابنسينا

/120 ص Ç ê

نقدالشعر در اما شود نزديك واقعي ارسطوي به كوشيد رشد ابن نيست4/ بهجا مثالهايش

/12ì ص Ç ë

بهتر ارسطو نقد فلسفه محتواي از بوعلي فهم است5/ شده دور ارسطو از ابنسينا از بيش
و مÇنافرات (مشÇاورات, مÇدني اغÇراض يÇونان شÇعر <در مÇيگويد: ابنسينا است/ بوده

/108 ص Ç ì

است>6/ شگفتي ايجاد غرضش عربي شعر كه درحالي است بوده مطرح مشاجرات)

/107 ص Ç 7

مÇيشمارد7/ شÇعر ذاتي را وزن سينا ابن اما ميداند ل مخي كالم Hصرف را شعر فارابي
و تقبيح يا تحسين را شعر هدف و ميداند شعر مقولهي از خارج را كذب و صدق ابنسينا

/110 ص Ç 9 و 8

مÇنظور تÇحسين ا گر مينمايد تشبيه شير به را كسي شاعر Âمث است8/ انگاشته مطابقه يا
ستمگر"9/ "شير ميشود است منظور تقبيح ا گر و دالور" "شير ميشود است

/11ê ص Ç 10

درنظر را اخالقي نقد Hصريح مسكويه ابن و مينگرد10 شعر به افالطون مثل الي غز

/113 ص Ç 11

ميكند11/ منع ناپسند اشعار خواندن از را جوانان و دارد
مايهاش عربي شعر اما است بوده فضيلت به دعوت يوناني شعر مايهي گويد رشد ابن

/118 ص Ç 12

رشÇد ابÇن گويد مÆلف گناه12/ فراخوان جز نيست چيزي (تغزل) نسيب و است, ي تكد

/119 ص Ç 13

است13/ كرده اشتباه بوده ي تكد هدفش عربي شعر اينكه دربارهي
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ادان نق بود/ مضمون وحدت خوب هنري اثر براي ارسطو شرايط از يكي كه ميدانيم

/1ë3 ص Ç 1

همچون قصيده <پيكرهي گويد: حاتمي يافتهاند1/ قصيده در را ساختار وحدت اين عربي

/1ëì ص Ç 2

است>2/ انسان خلقت
ه توج عدم كتاب, اصل در عمده نقص كتاب, نكات ترين مهم از بود خالصهاي اين

قالب/ در چه و محتوي در چه است ادبيات و هنر بر اجتماعي عوامل تأثير به



المÇعارف/ مكÇتب¹ الرباط, الغازي, عالن تحقيق و تقديم البديع, اساليب تجنيس في البديع المنزع السجلماسي, القاسم د محم ابو #
ص/ 648 ,1401 . 1980

البديع# المنزع

بالغت در اسالمي غرب از  كتابي

اسالمي شرق پيرو ادب و علم در هميشه قرن دو يكي فاصلهي حفظ با اسالمي غرب
عÇبدالقÇاهر هÇمچون اسÇالمي شÇرق بÇالغيون آثار عرضهي از بعد چنانكه است/ بوده
سÇنان ابÇن و دالÄلاالعجاز و البالغه مÆلفاسرار ق) / ه ê71 يا ê7ê (متوفي جرجاني
مÆÇلف ق) / ه ì2ì (مÇتوفي سكا كÇي و مÆلفسرالفصاح¹ ق) / ه êìì (متوفي خفاجي
حازم هستيم/ مواجه مغرب در بالغت و نقد مكتب پيدايش با هفتم قرن طي مفتاحالعلوم

را (19ìì تونس, (چاپ االدبا وسراج البلغا¾ منهاج كتاب ق) / ه ì8êيمتوف) قرطاجني
كتاب ق) / ه 721 (متوفي العددي البنا¾ ابن مرا كشي ذوفنون دانشمند او دنبال به و نوشت
هÇمين از سÇجلماسي القÇاسم د ومحمÇاب نÇمود/ تأليف را البديع فيصناعه الروضالمريع

تأليفات اين يت اهم كرده/ تمام ق / ه 70ê سال به را تأليفالمنزعالبديع كه است مكتب
عÇقلي صبغهي تقسيماتش و ترتيب و تنظيم در كه است آن در سجلماسي كتاب بهويژه
اسالمي بالغي فنون در را يوناني فرهنگ و فكر تأثير واضح بهطور بهعالوه است/ حا كم
در ا گر اما گرفته, قرار تشكيك مورد هاي عد طرف از كه مسألهاي مينماياند/ باز عربي و
يازده از كتابالمنزعبيش در نميبينيم, بالعيان را يونان تأثير اسالمي شرق بالغيون آثار
و كÇتابالمنطق از كه همچنان شده اشاره افروديسي) اسكندر همچنين (و ارسطو به بار
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نام ارسطو الخطاب¹ كتاب كتابالتمانيهو كتابالشعرو  كتابالمقوالت(قاطيغورياس)و
ح مصح است/ شده اشاره هم ابنسينا و فارابي آثار و نام به اينها از گذشته است, شده برده
و دارد عÇربي و اسÇالمي بÇالغت نÇقد بر يوناني انديشهي تأثير در مستقلي بحث  كتاب

/ë8 ص Ç 1

است1/ آورده موضوع اين به راجع كتاب مهي مقد در هم مطالبي
كÇتاب ايÇن تأليف هنگام كه است اين ميدانيم مسلم چه آن مÆلف احوال از باري
او القاب جز¾ Hضمن است/ زيسته نيز ق) / ه 70ê) آن از پس تي مد و داشته علمي شهرت
حÇجاز مÇهاجران از ÁتماÇاح اجدادش ميدهد نشان كه آوردهاند را "االنصاري"  كلمهي

/1ê7 Ç 17ê ص رك: Ç 2

است2, پرا كنده كتاب جايجاي در كه فلسفي مصطلحات نيز و كتاب مجموع از و بودهاند
عÇروض و لغت و نÇحو بÇر كه تسلطي از صرفنظر پيداست عقلي علوم بر مÆلف اطالع

/ë2 ,ë3 صص Ç 3

دارد3/
ديگÇري و ق / ه 990 تÇحريرش تÇاريخ يكÇي كÇه نسخه دو براساس كتاب تصحيح
همو از مستقل نسخه دو اين كه گرفته صورت است ق ه/ 802 سال به شده تحرير نسخهاي

/77 ص Ç ê

قÇابل كÇار يك عÇرضهي در را تÇحقيق و دقت كÇمال ح صحÇم بودهاند4/ يكديگر ل مكم

/ì2ë Ç ì38 ص فهرست طبق Ç ë

متن در مÆلف خود كه كتبي نيز و مرجع5 و منبع دهها به مراجعه با و داده بهخرج استفاده

/ëì2 ص فهرست طبق Ç ì

ب عرÇم كÇتاب متن است/ رسانده انجام به ل او درجه علمي تصحيح يك است6, برده نام
شاهد عنوان به كه نثري يا شعر هرگاه و شده داده توضيح مشكل تعبيرات و لغات و است
در نيز مشهورتر ضبط آن به دارد فرق ضبطش ديگري معروف مأخذ در و آمده متن در

است/ شده اشاره حاشيه
از مÇيبريم/ پÇايان بÇه را مÇختصر معرفي اين كتاب موضوعات فهرست به اشاره با
"عÇلم مÇوضوع در كتاب كه كرد برداشت چنين نبايد كتاب عنوان در "بديع" كلمه وجود
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كÇه است كÇتابي ق) / ه 29ì (مÇتوفي ابÇنالمÇعتز كتابالبديع همانند بلكه, است بديع"
در ه تÇالب كÇه مÇيشود شامل نيز را بيان و معاني عمدهي مباحث بديعيه" "صنايع عالوهبر
خطيب از بعد Hمخصوص) بردهاند, كار به اسالمي شرق بالغيون چه آن با گاه اصطالحات
عملي جنبهي تقسيمات كه اين به نظر داردو تفاوت است) شده تثبيت تفنازاني قزوينيو
نيست/ عاري تكلف از دارد غلبه آن بر استنتاجي و نظري رنگ بلكه ندارد استقرايي و

است: "جنس" ده شامل  كتاب
ايجاز ل: او

تخييل دوم:
اشاره سوم:

مبالغه چهارم:
وصف پنجم:
مظاهره ششم:
توضيح هفتم:
اتساع هشتم:

انثنا نهم:
تكرير دهم:

"تكÇرير" عÇنوان ضمن و ذيل "تجنيس" بديع صنعت كه ميكنيم اشاره نمونه براي
صÇنعت بÇه و "مÇظاهره" عنوان ضمن و ذيل "تصدير" بديع صنعت به و ميشود بررسي
تÇقسيمات از استعاره" و "تشبيه ميشود/ اشاره "مبالغه" تقسيمات جز¾ العارف" "تجاهل

است/ گرديده بررسي "اشاره" ضمن و ذيل در " كنايه" آنكه حال است تخييل
نظرات كتاب متن در مطالب, تنويع و تفريع در مÆلف خاص سليقهي از نظر صرف
سالست مباحث در بخواهند كه كساني براي و است خواندني دقيقش توضيحات و ناقدانه
كتاب اين به مراجعه نمايند; استقصا¾ را تعريفات نيز و شواهد و امثله كنند, بررسي و غور

است/ ضروري شده, چاپ بار نخستين  كه





ابÇوريد¸, عبدالهÇادي محمد د/ تحقيق نيشابوري?) محمد بن سعيد رشيد البي االصول (ديوان #فيالتوحيد
والنشر, الطباع¹ ترجم¹, و التأليف العام¹ المصري¹ مÆسس¹ الثقاف¹, وزار¸ شمس, عين جامعهي االداب,  كلي¹

ص/ ìê2 + 72 ,19ì9

عبدالجبار# قاضي حوزهي از معتزلي توحيد در  كتابي

عÇظيمالمغني كتاب از شده كم قسمتهاي خالي جاي كه معتزلي مهم آثار جمله از
تÇحت كه است كتابي ميكند, پر را ق) / ه ê1ì يا ê1ë (متوفي همداني عبدالجبار قاضي
ابوريده عبدالهادي د محم دكتر كوشش به "تراثالمعتزل¹" سري جز¾ عنوانفيالتوحيد
ه توج مورد كمتر كتاب اين ايران در اينكه به نظر است/ شده منتشر مصري فاضل استاد
و سÇرگذشت نÇامبرده, ح مصح مهي مقد از استفاده با Gمختصر اينجا در است گرفته قرار

ميكنيم/ بيان را كتاب اين خصوصيات و صات مشخ
متوكليه كتابخانهي به متعلق فرد به منحصر خطي نسخه يك بر كتاب اين طبع اساس

شÇهراهللا مÇن االخري العشر في عونه و منه و بحمداهللا Gنظر <بلغ شده: نوشته عبارت اين بوده ناتمام كه نسخه آخر در Ç 1
ح مصح چه آن طبق ضمن در است/ آن از پيش كتابت تاريخ ميدهد نشان كه ثمانيه> سبعو منسن¹ رمضان المعظمشهر
از ل او بÇخش است موجود كه ي درحد نسخه اين است كرده ذ كر مه مقد در و داده تشخيص كتاب محقق و
دارد/ كم را قديم صفت اثبات و (ê0 ميشود(ص او صفات و خدا وجود اثبات شامل كه است بزرگي  كتاب

نگارش شيوهي از كتاب ح مصح محققو اما نداشته, آخر و ل او نسخه بوده1/ يمن در صنعا
ل او نÇظر با ي حت است عبدالجبار قاضي حوزهي متكلمان از مÆلف كه كرده يقين  كتاب

/3 ,ì صص Ç 2

باشد2/ اجزا¾المغني از جزÄي كتاب كه ميشده ر تصو
بÇدين بÇيابد را كÇتاب عÇنوان و مÆلف نام كه است برآمده درصدد ابوريده دكتر اما
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بÇن اسÇماعيل د ابومحم تعليق قبيل: از را عبدالجبار قاضي حوزهي متكلمان آثار منظور

يمن)/ نسخهي روي (از ب 278700 رقم المصري¹, الكتب عكسدار نسخهي Ç 1
يمن)/ نسخهي روي (از ب 27799 رقم همان, Ç 2

شرح بر ششديو2 و مانگديم به معروف حسيني هاشم ابي بن احمد تعليق و فرزادي1 علي

19ìë سÇال به عزمي عمر كوشش به كتاب اين ل او جز¾ يمن)/ نسخهي روي (از ب 2931ê رقم هÇمان, Ç 3
است/ شده چاپ بيروت در هلندي هوبن اهتمام به و مصر در

بÇن حسن د ابومحم فيالمحيطبالتكليف3 كتابالمجموع نيز و قاضي خمسه االصول

/ì ص Ç ê

در كÇه نامهايي طريق از نيز و است4 داده قرار دقيق مطالعهي مورد را متويه/// بن احمد
از: است عبارت نامها بگشايد/ مجهول سويكشف به استراهي كوشيده ذ كرشده,  كتاب
كÇعبي, ابÇوالقÇاسم راونÇدي, ابÇن نظام, ابراهيم عالف, ابوالهذيل چون هم معتزله شيوخ
( كه بصري علي بن حسين ابوعبداهللا شا گردش دو خال بن ابوعلي جباÄي, ابوهاشم ابوعلي,
ابوهاشم شا گرد كه عياش) بن (ابراهيم ابواسحاق نيز و است) عبدالجبار قاضي استاد خود
و او مÇعاصران از نصيبي ابواسحاق و قاضي خود و است بوده قاضي استاد و د خال ابن و
شا گردان از دو اين كه متويه) بن (حسن د ابومحم و نيشابوري) د محم بن (سعيد ابورشيد

يمن)/ نسخهي روي (از ب 27801 رقم المصري¹, الكتب عكسدار نسخهي Ç ë

قاضياند/5
نكÇرده/ اشاره باشد, ابورشيد از ر متأخ كه كسي به كتاب, مÆلف كه ميشود مالحظه
و مÇعتزله اصÇول در و گÇرديد او مكتب مرجع و حوزه رÄيس قاضي از بعد ابورشيد اين
مÇتويه ابÇن از رتر تأخÇم كسÇي بÇه نÇيز و نÇوشت كÇتاب بÇصريان و بغداديان بين خالف
مÆلف كه ميشود معلوم اينجا تا است/ نكرده اشاره قاضي آثار از بعضي تلخيصكنندهي

/7 ص Ç ì

هجري6/ پنجم قرن ل او نيمهي حدود يعني باشد بوده قاضي شا گردان معاصر ميبايد
القÇضا¸", قاضي قدذ كر "و عبارتها: اينگونه با آمده ر مكر كتاب در قاضي خود نام
نوشته, سياق جهت از نيستو قاضي خود از كتاب پس كذا"/// و كذا بين القضا¸ قاضي "فصل
نوشته (مانند مسلم تعليقات با هرچند باشد قاضي كتابهاي از يكي بر تعليق كه ميشود

ميكنيم/ بررسي را فرض اين حال دارد, بارز تفاوت مانگديم) و فرزادي
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نيست, متويه ابن و ابورشيد يا قاضي از اثري بر تعليق كتاب كه اين بر دال قراÄن از
هميشه آنكه حال نياوردهو "رحم¹اهللا" عبارت هيچگاه سه, اين نام ذ كر از پس كه است اين
آن بر تعليق يا حاشيه ما بحث مورد كتاب كه متني (يعني اصلي كتاب مÆلف به اشاره از بعد
شا گردان و قاضي حيات زمان در كتاب تأليف پس ميآورد/ را اهللا" "رحم¹ عبارت است)
د ابومحم (فيلطيفالكالم) التذكر¸ به كتاب اين ضمن در است گرفته صورت بزرگش
كتاب همان نميتوان پس فقال///) التذكر¸ في د ابومحم ذ كر (و شده اشاره متويه بن حسن

/ 8 ص Ç 1

فÇي قÇبيلالمÇجموع از قÇاضي شا گÇردان آثار با كتاب متن مقايسهي و باشد1/ التذكر¸
نيز و ششدير و فرزادي والتعليقعليشرحاصولالخمسه متويه ابن المحيطبالتكليف

يمن)/ نسخهي روي (از ب 290ë2 رقم المصري¹, الكتب عكسدار نسخهي Ç 2

و ق) / ه ë32 (مÇتوفي المÇالحي بÇن د حمÇم بÇن محمود فيالصولالدين2 با آن مقايسه

ب/ 28792 رقم همان, Ç 3

علم در كتاب دو اين ( كه بكر ابي بن د محم بن حسن بن احمد الدين3 فياصول الواسط¹

ب/ 27802 رقم همان, Ç ê

احتماÁتأليف كه االحاط¹فياصولالدين4 كتابتعليق مقايسهبا نيز است)و معتزله  كالم
كتب اين از يك هيچ ما بحث مورد كتاب كه ميدهد نشان است, عراق زيديهي از يكي

/8 Ç 9 صص Ç ë

بيابيم/ چيزي كتاب خود از كه نميماند اين جز راهي پس نيست5/ نامبرده
ص مشخ آخرش و ل او كه ميگردد آغاز عبارتي ذ كر با Hغالب كتاب فصول و ابواب
يك از عبارت اينكه به جاها بعضي و ميشود داده نسبت متوفي مÆلف يك به و است
صÇاحب رأي داليل ما موردبحث كتاب مÆلف است/ شده اشاره ميگردد, نقل < كتاب>

داده ارجاع شمارههاي همهي كه است يادآوري به الزم كتاب/ متن از بعد به 28ê و بعد به 273 صفحهي Ç ì
است/ شده شماره گذاري 1 صفحهي از Gد مجد كتاب متن است/ كتاب مهي مقد صفحات به ما مقالهي در شده

است/ ناصرخسرو آثار بر م مقد كتاب, اين در رازي زكريا بن محمد عقايد به اشاره كه داشت ه توج بايد

مينمايد6 اثبات را رأي همان ديگري داليل به و ميكند رد گاه و تأييد گاه را اصلي  كتاب
مناقشه رشته يك آنها همهي از بيش و معتزله آثار ديگر همچون ما موردبحث كتاب و
بÇر آن اشÇتمال كÇتاب, اين ويژگيهاي از است/ طوالني خالف رد و اشكال و جواب و
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و صÇانع انكار در رازي زكريا بن د محم بر رد و اجسام قدم به قاÄالن رد در است مطالبي

/ 8 Ç 9 صص Ç 1

حÇركات و افÇعال از چÇه آن تناهي اثبات در لي مفص بيان و ت1 لذ در او خاص نظريهي

كتاب/ متن از بعد به 2ëê ص Ç 2

بيسابقه معتزله كتب در تفصيل اين به همه اين كه نيست) ازلي عالم (يعني است2  گذشته

/10 ص Ç 3

است3/
ميتوان را يك كدام ببينيم تا ميآوريم را مناظره و رد در معتزله كتب عناوين ا كنون
درطبقاتالمتزل¹ المرتضي ابن است/ آن بر تعليق ما بحث مورد كتاب كه كرد فرض متني
نام القاسم ابي مقاالت و كتابعيونالمساÄل ق) / ه 319 (متوفي كعبي ابوالقاسم آثار از
آورده راونÇدي ابن اخبار در و المخالفين>/ مناظر¸ في جميله آثار له <و اضافهي: به ميبرد
را الحكمه) نعت (يا: الحكمه بعث و دان موح رد و ثنويان تأييد در التاجرا كتاب كه است
و خياط (ابوالحسن) و (جباÄي) ابوعلي كه نوشته اسالم نقض در كتبي و ثنويان تأييد در
است د الÇخ بÇن ابÇوعلي معتزله, دهم طبقه رجال از و كردند رد را كتب آن ا كثر زبيري

بود/ (جباÄي) ابوهاشم گويش سخن شا گردان از كه كتاباالصولوالشرح مÆلف
طÇرفداران و شا گÇردان از است احدب ابوالحسن معتزله يازدهم طبقهي رجال از و

/11 ص Ç ê

كعبي4/ ابوالقاسم ب متعص
ابÇورشيد يكÇي عبدالجÇبار قاضي اصحاب يعني معتزله دوازدهم طبقهي رجال از و
جواهر بحث با كتاب اين و كتابديواناالصول; صاحب است نيشابوري د محم بن سعيد
چÇند از گÇويد: المÇرتضي ابن است/ رسيده عدل و توحيد به سپس شده شروع اعراض و
و كالم فتاوي در كردند درخواست كتابي (عبدالجبار) القضا¸ قاضي از كه شنيدهام طريق
ابورشيدديواناالصول و كرد وا گذار ابورشيد به را كار آن بود/ ديگر تأليفات مشغول او

/11 Ç 12 صص Ç ë

آثاري كه است بصري علي بن د محم ابوالحسين دوازدهم طبقه رجال از نيز و نوشت5 را



203 عبدالجبار قاضي حوزهي از معتزلي توحيد در  كتابي

/12 ص Ç 1

است1/ نبوده مقبول و بوده مشرب فلسفه ليكن داشته, معتزله شيوخ اقوال نقض و رد در
اين مÆلف كه برميخوريم مطلبي به جا يك بكنيم كاوش ما بحث مورد كتاب در ا گر
ادامه را بحث چون و كرده اختيار ديگري وجه خود و گرفته ايرادي (ماتن) اصلي  كتاب
نوشته: و است وارد نيز كرده اختيار خود كه وجهي بر مفروض ايراد كه است ديده داده,
شيخ استادتان بر كه افتاديد ورطه همان در خود شما بگويد كه رسد را معترضي <ا كنون

/13 ص Ç 2

د>2/ خال بن علي ابن شيخكم علي عبتم فيما دخلتم فقد ميگرفتيد: ايراد د خال بن ابوعلي
بن ابوعلي هو و كتاب صاحب عنه <اجاب است: آورده ديگر جاي صريحتر اين از و
كÇتاب صÇاحب صÇراحت هÇمين به كه هست هم ديگر مورد دو يكي و قال///> بأن د خال

/13 Ç 1ê صص Ç 3

ميشود/>3 معرفي اصلي
و ابورشيد: الشيخ <قال ميخوانيم: جايي در كيست? ما بحث مورد كتاب صاحب اما

/1ê شماره به رجوع افتراق, و اجتماع معني به راجع Ç ê

صاحب ماذ كره سوي اجتماع4 هو معني لعدم مفترقا يكون ال الجسم ان في اوجه عشر¸ جمعنا قد
الكتاب>

مÆÇلف شÇا گÇردان يÇا شÇا گÇرد را كتابها روزگار آن رسم طبق كه اين به ه توج با
كتاب مÆلف ابورشيد, كه باشد معني اين به ميتواند مذكور عبارت ميكردهاند, <روايت>
و است معتزله دهم طبقهي رجال از د خال بن ابوعلي اينكه به ه توج با و ماست بحث مورد
با او از دوازدهم طبقه رجال از يكي كرد قبول ميشود پس است; مرده نرسيده, پيري به

/1ê Ç 1ë صص Ç ë

بگويد/5 سخن <رحمهاهللا> قيد

/(ë شمارهي (رك: شد اشاره پيشتر كه التذكره كتاب همان يعني Ç ì

ليكن معين6, كتابي از نقل به اما آمده ميان به سخن متويه ابن آرا¾ از كتاب همين در
هÇمانا كتاب اين كه كرد فرض ميشود پس او, مرجع از كتابي به اشاره بدون ابورشيد از
مواضع در ابورشيد> الشيخ <قال عبارت و د/ خال بن ابوعلي كتاب بر است ابورشيد تعليق
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/1ì Ç 17 صص Ç 1

كرد/ مراجعه ابورشيد آثار به بايد فرض اين تأييد براي ميشود/1 تكرار كتاب مختلف
كتابالمساÄلفيالخالف از جزوي از است عبارت مانده, چه آن ابورشيد آثار از

/ (Ahlwordt 5125) Glaser 12 برلين خطي نسخهي Ç 2

در 1902 سال به A.Biram را آن فرد جوهر به مربوط فصل كه بينالبصريينوبغداديين2

مÇا مÇوردبحث كÇتاب و ابورشيد كتابالمساÄل ميان حال هر به است/ كرده منتشر ليدن
قÇاضي آثÇار كÇه چÇرا نÇميباشد كÇافي ما منظور اثبات براي ه البت كه هست شباهتهايي

است/ همانند كالمي مساÄل بحث و حل و عرضه و نحوه در شا گردانش و عبدالجبار
مشÇابه اسÇتدالالت و تفريعات و تقسيمات نيز و د متعد عبارات در شباهت از ا گر
كه هست ما بحث مورد كتاب و ابورشيد كتابالمساÄل ميان بزرگ شباهت يك بگذريم,
كÇتاب با كتاب اين از فصل دو كلي مطابقت آن و كرد حمل نميتوان محض تصادف به

است/ ابورشيد المساÄل

كل من يخلو يجوزان الجوهر ان في <مسأله است: چنين كتابالمساÄل ل او فصل عنوان
<فصل ميشود: شروع چنين كه هست قسمتي ما بحث مورد كتاب در عرضماخالالكون>و
ان يÇجوز ال فÇلم الرواÄح والطعوم االلوان من عندكم االجسام يخلو جازان اذا و رحم¹اهللا: قال ثم

يا مات مقد اين ق) / ه 23ë (متوفي عالف ابوالهذيل بار نخستين كرده, بيان عبدالجبار قاضي چه آن طبق Ç 3
كرد: مطرح خدا وجود اثبات براي را <دعاوي> بهاصطالح

سكون/ حركت, افتراق, اجتماع, از: عبارتند كه هست حقايقي اجسام در Ç 1
محدثند/ و نوپديد حقايق اين Ç 2

نيست/ و نبوده اينها بدون جسم Ç 3
(ê0 ,ê1 ميخواهد/(ص ث د ÖحÔم و است ث د ÖحÔم اينهاست از الينفك كه نيز جسم پس Ç ê

(ê2 " كون"/(ص را هريك و گويند "ا كوان" را جسماني حقيقت چهار اين

الجوهرين ان في <مسأله است: چنين كتابالمساÄل دوم فصل عنوان و مناال كوان>/3 تخلو
ايÇن نÇظير و است Ñخال وجود امكان آن از مراد كه بينهما> ثالث ال و مقترنين يكونا يجوزان
در آنچه با است شبيه كلي طور به كه شده بررسي بهتفصيل ما بحث مورد كتاب در مطلب
يكي دو هر مرجع يا است يكي دو هر نويسنده كه مينمايد و است آمده ابورشيد  كتاب

/18 Ç 19 صص Ç ê

است4/
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از است عبارت ما موردبحث كتاب كه كنيم تأييد را فرض اين ميخواهيم همه اين از
قÇاضي مكÇتب و حÇوزه رÇÄيس مÇعتزلي نيشابوري د محم سعيد ابورشيد ديواناالصول

بررسي را توحيد مسأله فقط صفحه ششصد از بيش در كه كتابي او)/ از (پس عبدالجبار
هست/ <ديوان> نام شايستهي ه البت  كند

اين پاسخ است? د خال ابن از كتابي بر تعليقه كتابديواناالصول چگونه كه اين اما
عÇبدالجÇبار قاضي سپس بوده, نوشته را كتاباالصولوالشرح د خال بن ابوعلي كه است
بÇنا گÇفتيم ( كÇه ابÇورشيد كÇتاب است طÇبيعي نÇوشت/ را الخÇمس¹ شرحاصÇول  كتاب

/28 Ç 39 صص Ç 1

بÇاشد1/ مذكور كتاب دو به مرتبط شده) نوشته عبدالجبار قاضي پيشنهاد و بهدرخواست
كتاب اين حال هر به شود/ معلوم امر حقيقت كه يابد دست نسخي به است آرزومند محقق
ايÇن در جÇز Hبعض كه ميكند نقل مخالفان از آراÄي بهويژه دارد, را خود نفسه في ارزش
شده كم اجزا¾ خالي جاي است آن مات مقد و توحيد در بحث اينكه به نظر و نيست  كتاب
و مكÇتب فÇرآوردههÇاي از حال هر به كه ميكند پر را عبدالجبار قاضي كتابالمغني از

است/ او حوزهي
در ابÇوريده عبدالهÇادي د محم دكتر كتاب ق محق و مصحح چه آن تلخيص بود اين
را مÇحتملي بسÇيار فÇرض درواقÇع و آورده بهدست آن مÆلف و كتاب هويت تشخيص

داده: صورت كتاب اين مورد در مهم كار سه اين, از نظر صرف اما است كرده مطرح
هم كتابهاي به عنايت با نسخه يك براساس است آن متن استادانهي تصحيح يكي
كتاب محتويات سطر به سطر تطبيق گاه و برديم نام را آنها مهمترين كه تأليف اين عصر

عبدالجبار/ قاضي مكتب از آن معاصر تأليفات با ما بحث مورد
است كوشيده ق محق ح مصح دارد افتادگي كتاب ابتداي گفتيم كه اين به ه باتوج دوم:
شÇرحاصÇول بÇر فÇرزادي تÇعليقهي Hمخصوص و عبدالجبار قاضي مكتب سنت براساس
درواقÇع گÇردآورده مطالبي كتاب, ابتداي از شده كم قسمت جاي به عبدالجبار, الخمس¹

/ê1 ص Ç 2

بنگارد2/ كتاب بر مدخلي
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تÇمام عÇبارت اين با ورق آخرين و داشته افتادگي نيز آخر از كتاب نسخهي سوم:
بÇا هم باز ق محق قديم> تعالي اهللا ان في الكالم تعالي انشا¾اهللا يتلوه منه و بحمداهللا <تم ميشود:

/ë71 Ç ìê2 صص Ç 1

و است1 افÇزوده كÇتاب آخÇر بÇر صÇفحه 72 در تكÇملهاي فÇرزادي تعليقهي از استفاده
ارزشمند نسخ نشر تصحيحو از ممتازي نمونهي و تحقيقي بسيارخوب كار يك بدينگونه

است/ داده اراÄه قديم



است? بوده ملحد ي معر ابوالعال¾ آيا

در زبان عربي انديشمند شاعر ق) / ه 3ì3 . êê9 سليمان, بن (احمد ي معر ابوالعال¾
و كÇرده تÇرجÇمه او دربارهي كتاب دو خديوجم حسين شادروان نيست/ ناشناخته ايران
عÇنوان تÇحت را ابوالعÇال¾ الغفران رسال¹ از خالصهاي ترجمهي آيتي د عبدالمحم استاد
مÇختصري مÇقالهي هÇم سÇرشت دانا مرحوم است/ رسانده چاپ به پيش آمرزشسالها

با مستقيم آشنايي كه معدودي هي عد جز ايران در حال اين با نوشت/ ابوالعال¾ دربارهي
در وي از افسانهآلودي و مبهم سيماي بقيه دارند, بزرگ متفكر و سترك شاعر اين آثار

ميآرند/ نظر
امÇيد بÇه ابÇوالعÇال¾/ انديشههاي بعضي دربارهي است بيطرفانهاي بحث گفتار اين
و ازلزومÇيات را خÇود فÇراوان يÇادداشتهÇاي مناسبي فرصت در بتواند نويسنده آنكه
نيازمند سخت كه كتابخوان جامعهي تقديم تنظيمو رسالهاي صورت به ابوالعال¾ الغفران

/ شا¾/// ان بنمايد/ است, اسالمي فرهنگ متنوع آثار به آشنايي مشتاق و
پارسا و د موح او است مسلم چه آن كردهاند/ بيديني يا بدديني به هم مت را ابوالعال¾
دور نÇظر از نÇميتوان او كردن بدنام در را كجفهمي نيز و حسادت و رقابت عامل بوده,
بÇا تÇوأم ديÇني ب تعص باب از معاصران و گذشتگان بعضي سوي از او تكفير آيا داشت/
اصطالح به و دان متجد از هاي عد غرضآلود? و عامدانه بهتانگري يا است بوده صداقت
و بسازند نوين طراز و پسند اروپايي آتÃيست يك ابوالعال¾ از كوشيدند عربي غربزدگان
گرايش اين مقابل در كردند/ حافظ حتي و ام خي با ايران در كه كاري همان دارند/ عرضه
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دو مÇيشد رهÇبري مÇصري نÇامدار ق حقÇم و نويسنده حسين طه ط توس Hعمدت كه جديد
مايه ابوالعال¾ بر نفرين و دشنام در داشتند توان در هرچه قشري هاي عد داد: رخ بازتاب
بهابوالعال¾ نگاه طرفداران بر بهتر عبارت به يا ابوالعال¾ طرفداران بر بدينگونه و  گذاشتند
كÇه شÇدند پÇيدا هÇم مÇعتدلتري دسÇتهي امÇا افزودند روشنفكر آتÃيست يك همچون

شوند/ نزديكتر واقع به و بپردازند هست كه آنچنان چهرهاي ابوالعال¾ از  كوشيدند
فرهنگ حوزهي به حال هر به كه است تي شخصي باشد چه هر ابوالعال¾ ديدگاه, اين از
ديÇن ضد بر معنايي موهم كه اشعارش بعضي دربارهي ابوالعال¾ خود دارد/ تعلق اسالمي
القدما¾> من Õمكر <دياناتكم عبارت دربارهي Âمث داده, پاسخ كتابزجرالنابح در است بوده

/1ê1 ص دباب, عبدالمجيد, Ç 1

گفته اينكه دربارهي و ميفريفتند>1/ را خويش پيروان كه است كتاب اهل <مراد  گويد:
نص و بوده اين بر عقيده اسالم صدر در كه است آورده نيست> واجب زن بر حج> است:

/1ê3 ص Ç 2

<مراد گويد: < Õامد ماله Õطويل Õنوم <الموت است: گفته اينكه و است2 مردان به خطاب قرآن

/1êê ص Ç 3

درنظر را ابوالعال¾ پا كيزه زندگي ا گر شد>3/ خواهد واقع كي قيامت نميدانيم كه است اين
سÇر بÇر مرگ از بعد چنانكه ميشناختند, مسلمان را او Hغالب معاصرانش اينكه و بگيريم

/1ì9 ص Ç ê

بÇعضي يÇا كه گرفت نتيجه ميشود كردند4/ ختمقرآن بار دويست هفته يك طي تربتش
و شده ي تلق كفرآميز غلط به Hبعض كه اين يا نيستو او از Hواقع او به منتسب كفرآميز اشعار

/133 ص Ç ë

داشت5/ اشعار آن از ميتوان دين با غيرمخالف دستكم يا دين با منطبق برداشت
شد سياه كرد كه گناهي خاطر به نوح پسر "حام" كه است بوده آن منكر ابوالعال¾ Âمث
ظاهر مردان صورت و سر در پيري عالÄم ابراهيم از پيش يا است زنده هنوز "خضر" يا
مشÇرق عÇرصهي بÇه ضÇرب زور بÇه را خÇورشيد طلوع, هنگام كه اين و است نميشده
جÇنزدگي و زخÇم چشÇم دفÇع بÇراي كÇه را افسÇوني و حÇرز ابوالعÇال¾ نيز و ميآورند///
نيز و ميانگاشته محال را آدميان پريدن هوا در و رفتن آب بر و نداشته قبول مينوشتند



209 است? بوده ملحد ي معر ابوالعال¾ آيا

به را متكلم و م منج و تاجران و شاعران و خطيبان و عالمان تا شاهان از را آدميان اصناف

/132 ص Ç 1

كف در قلم ا گر است/ برميانگيخته او ضد بر را كساني همه اين و است1 گرفته انتقاد باد
بÇنگريم انÇصاف چشÇم بÇه ا گر و گرفت ايراد ميتوان هم صحيح مطالب از باشد دشمن
چهبسا كردهاند, ي تلق دين ضد آنان چه آن بودو معاصران افق از باالتر ابوالعال¾ انديشهي
نÇظام بر چهبسا است, گرفته خلقت نظام بر ميكنند ر تصو كه ايرادهايي و باشد دين عين
او نمودهاند/ تعبير سو¾اعتقاد به را او انتقاد Gسهو يا Gعمد كساني و باشد گرفته اجتماعي
بÇريته مÇن و استطعت ما ربي عبدت <و گويد: كرده, جدا هم از را خلق و خالق حساب خود

/1êê.3 االدبا¾, معجم Ç 2

/2< Ôبريت
بوده ا ك شك ابوالعال¾ كه آوردهاند ابوالعال¾ شا گرد تبريزي خطيب قول از كه اين اما

/19 العال¾, بابي القدما¾ تعريف Ç 3

بÇه نسÇبت ابÇوالعÇال¾ خطيب, تشخيص صحت و خطيب از نقل صحت فرض به است3/
براي بوده, حقيقت ي تحر و تحقيق مقام در و است نداشته رياضي يقين معتقدات بعضي

بكشد/ طول سال سالهاي حقيقت ي تحر است ممكن  كسي
هÇم فÇضا بÇود/ مذاهب و اديان برخورد محل كه بود شده واقع محيطي در ابوالعال¾
مسلماني اذان شهر يك در كه ميشنيد خود گوش به خود بلكه بود/ مجادله و بحث فضاي

درآميخته/ هم با مسيحيت ناقوس زنگ و
يÇÇÇÇصبح ¹مأذنÇÇÇÇÇب ذا و ق ÔدÇÇي ناقوسÇÇÇب هÇÇÇÇذا
مÇاالصÇحيح? ادري ليت يÇا ÔهنÇÇÇÇدي ÔمظعÇÇÇÇÔي  كÇÇÇÇÇلٌّ

بÇين جدايي و كدورت و كينه مايهي دين كه است اين اديان اهل بر ابوالعال¾ انتقاد
مسلمانان و مسيحيان بين كه جنگهايي است گرديده تجاوزات وانگيزهي شده بشر افراد
نÇمونهي داشت جÇريان عÇباسيان و فاطميان ميان كه برخوردهايي و ميگرفت صورت
و باطنيان اينكه بر ابوالعال¾ ميداد/ گواهي بود گذشته تاريخ در چه آن بر كه بود زندهاي
< كÇذب مÇيگويد: و ميگيرد ايراد كردهاند, عزل پيشوايي از را عقل معاصرش, تعليميان
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/</// العقل سوي امام ال , Ôالناس
شيرازي المÆيد فاطمي, الدعا¸ داعي ابوالعال¾: معاصر تعليميان رÄيس كه اين جالب
داردو ابوالعال¾ فلسفهي در كليدي ولي ساده ظاهر به موضوعي در ابوالعال¾ با جالبي بحث
ابوالعال¾ كرد/ تحميل خود بر قرن نيم حدود ابوالعال¾ كه است گوشت تحريم موضوع آن
از و نداشته عقيده شرايع به گويند كه جهت آن از شمردهاند/ براهمه فلسفه پيرو را ي معر
درحÇقيقت ولي بانه دÆÇم لحن با المÆيد نيازرد>/ لحم ذوات و نخورد <لحم كه جهت آن

سرودهاي: تو چون كه مينويسد ابوالعال¾ به تهكمآميزي
الصÇÇحاÄح ورÇÇاالم ¾باÇÇان علمÇÇلت فÇالقني ين والد العقل مريض غدوت

را گوشتخواري چرا كه ميپرسم تو از دين و عقل در صحيح امور به يافتن راه براي من
امور تعليم براي من دعوت اين كه مينويسد پاسخ در ابوالعال¾ كردهاي? تحريم خود بر
م ترح و عطوفت راه از اينكه ديگر دانايان/ رÄيس نه است نادانان از عقلي و ديني صحيح
خÇودداري مÇاهي و شÇده ذبÇح گوشت و تخممرغ و عسل و شير خوردن از جانداران بر
بÇر عÇالم نظام وانگهي رحيمتري? خالقشان از اينها بر تو <آيا ميگويد: مÆيد ميكنم/
مÇا بÇهعالوه كÇند/ تÇغذيه حيوانات از انسان و بخورد را نبات حيوان كه شده نهاده همين
ايÇنكه نÇه <مگÇر مÇيدهد, جÇواب ابوالعÇال¾ بتراشيم>/ حرام و حالل خود از نميتوانيم
پيغمبر(ص) اينكه نه <مگر مينويسد: مÆيد و ميكرد>? امسا ك خورا ك در علي(ع)
مالي كمك پيشنهاد بدو والمÆيد ميآورد فقر عذر Hضمن ابوالعال¾ ميخورد>?  گوشت

/17ì ,212 صص ,3 ج االدبا¾, معجم Ç 1

نميپذيرد1/ ابوالعال¾ و مينمايد اراÄه
ماليو كمك پيشنهاد كه آن از پس ابوالعال¾ كه هست داستان اين از ديگري روايت
ميفهمد چون و ميكنند احضار حلب به Gاجبار را او نميپذيرد را عقايدش از برگشت يا

/17ë ص ,3 ج همان, Ç 2

مÇيميرد2/ و ميسازد مسموم را خود شود, كشته يا و بكشد دست افكارش از بايد يا  كه
نÇحوه بÇا ابÇوالعÇال¾ از نÇيز فÇاطمي مÇبلغ نÇاصرخسÇرو سÇفرنامهي در ايÇنكه به ه باتوج
كه همچنان ميرسد/ نظر به دروغ داستان اين اخير قسمت است/ شده ياد ستايشآميزي
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احترام نهايت المÆيد ميگويد و نيست قاÄل روايت اين براي تي صح اندك نيز حسين طه

/ë2ê.3 العربي, االدب تاريخ من Ç 1

است1/ بوده قاÄل ابوالعال¾ براي را
ادب و دانش خÇاطر بÇه مÇيآورده عÇمل بÇه ابوالعال¾ به نسبت المÆيد كه احترامي
نÇيز) رضÇي د يÇس (و مÇرتضي د يÇس اثناعشري شيعيان رÄيس كه همچنان بوده, ابوالعال¾
و سÇخن وضÇوح بÇه كه بزرگ مبلغ يك مقام در المÆيد ه البت نمودهاند/ ا كرام را ابوالعال¾
را لفÇظي صÇنايع بÇه ابÇوالعÇال¾ د قيÇت و سÇجعبافي مÇيدهد اهÇميت آن خÇطابي جÇنبهي
به را بديع صنايع و لفظي مشكالت التزام ابوالعال¾ خود مياندازد/ دست بلكه نميپسندد/
و ادبÇيت در قÇدرتش و بÇياني رت قدÇم دادن نشÇان يكي است/ شده مرتكب جهت دو
خÇود كÇه حسÇين طÇه تأويل/ مجال و نامحرم از افكارش بعضي پوشاندن ديگر عربيت/
ميگويد: بوده, زمانش رفيات Ôع بيشتر با مخالف متفكري و نابينا اديبي ابوالعال¾ همچون
خانهنشين و كور پيرمردي براي است وقتكشي و بازي نوعي تصنع و تكلف اين <شايد

/710.3 همان, Ç 2

زمينگير>2/ و
گويد: خود كوري به اشاره با تلخكامانه

احسÇانا اوال ك العÇÇمي ان سÇليمانا بÇن يÇا العÇال ابÇÇا
انسÇÇانا انسÇÇانك يÇÇÇر لم الوري هذا عاينتعينا ك لو

آدمي ديدهاش مردمك بود باز چشمانش ا گر چون كرده, احسان او  حق در  كوري
شود: ف متأس نديدنش بر ديده كه ندارد وجود چيزي عالم در گويد: نيز و نميديد/

/ê07 ص العال¾, بابي القدما¾ تعريف Ç 3

العÇيون3 فÇقده عÇلي تأسي ÕييÇش الوجÇود فÇي مÇا واهللا
صاÄب: قول به

چيست نابينا آسايش روشنمگشتكه ديÇدم دنÇيا مÇردم از ناديدني كه بس
ابوالعال¾>: نه ميناميدند "ابوالنزول" را او بود <بهتر ميگويد: تلخ طنز همين با باز

ابÇوالنÇزول الصÇÇحيح لكÇÇن و ÕينÇم وذا ك العÇال¾ ابÇا ÔتâيÇع Ôد
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اينكه نه است, اختياري فقر بود كرده تحميل خود بر كه چيزهايي جمله از ابوالعال¾
كه است چنين ابوالعال¾ ديدگاه بود/ ه معر قضات خاندان از چون باشد/ بوده فقير اصل در
كسب دنÇبال به لذا اوست/ واقعي حق برابر دو نيز ميرسد او به كه محدود روزي همين

نيست: روزي

/1ê3.3 االدبا¾, معجم Ç 1

حقي1 ÔفÖع ض ذلك ان Ôلم Öعا القوت بعض طÖعÔا ان رزقÇي عÇليَّ ÔفيضÔي والمولي× االرزاق ÔبÔلÖطا ال

است/ غلط كه آمده منتصر صورت به "مستنصر" كلمه 1ê2.3 االدبا¾, معجم در Ç 2

نپذيرفت2/ را فاطمي مستنصر هديه لذا و
ميپردازيم/ است نوشته ابوالعال¾ دربارهي ناصرخسرو چه آن نقل به اينك

و بÇود او شÇهر رÄيس و بود نابينا ميگفتند/ ي معر ابوالعال¾ كه بود مردي ه معر <در
بودند بندگان چون را او شهر همهي خود فراوانو كارگران و بندگان و داشت بسيار نعمتي
را جوين نان من نيم نشسته, خانه در و پوشيده گليمي بود/ گرفته پيش زهد طريق خود و
شهر كار او مالزمان و نواب و است نهاده باز سراي در و نخوردي هيچ آن جز كه كرده تبه
ندارد دريغ هيچكس از خويش نعمت وي و كنند او به رجوعي كه كليات به مگر ميسازند/
افاضل كه است درجهاي به ادب و شعر در مرد اين و باشد/// قاÄمالليل و صاÄمالدهر خود و
كتابي و نيست و است نبوده او پايهي به كسي عصر اين در كه ند مقر عراق و مغرب و شام
الفÇاظ بÇه ثل م و مرموز است آورده سخنها و نهاده نام الغايات و راالفصول آن ساخته
كردند تهمت را او اندك/// بعضي بر مگر نميشوند/ واقف آن بر مردم كه عجيب و فصيح
اطراف از كس دويست از زيادت پيوسته و كردهاي, قرآن معارضهي به كتاب اين تو  كه

خوانند>/ ادب و شعر او پيش و باشند آمده
يك شÇنيدههاي با ه البت و دارد حقيقت از زيادي مايهي نوشته ناصرخسرو چه آن
بوده ناشناخته است/الفصولوالغاياتقرنها آميخته نيز جالب مطالب به عالقهمند اح سي
و نÇيست ديگÇر چيز مناجات و موعظه جز آن مطالب و شده چاپ ما قرن در باالخره و
معمول از فراتر فلسفي انديشههاي از گرچه است/ نشده لحاظ آن معارضهيقرآندر قصد
پاي ميتواند <خدا كه مضمون بدين كرده نقل را آن از عباراتي حسين طه نميباشد/ خالي
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را گوش و گريستن جاي را انگشت و شنيدن وسيلهي را دست و ديدن وسيلهي را انسان
آن باطن و خداست قدرت تجليل عبارات اين <ظاهر ميگويد: و دهد> قرار چشيدن ابزار
در غايتي اينكه نه ميآورند پديد را خود وظايف اعضا كه است ي ماد نظريهي اين بيان

/7ìë.3 العربي, االدب تاريخ من Ç 1

باشد>1/ خلقت
داشته, شايعات از مايه بيشتر بوده, ثروتمند ابوالعال¾ است نوشته ناصرخسرو اينكه

گويد: چنانكه است نبوده ثروتمند Âعم خود ولي بوده, ثروتمندزاده ابوالعال¾
التمويل>/ يقتضي ما يطلب ان كلف بالمال اتهامي <و

است ادبي و فكري مكتبي صاحب تولستوي همچون ابوالعال¾ متز, آدام گفتهي به

/381 ص ,2 ج دوم, چاپ قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا ترجمه: هجري, چهارم قرن در اسالمي ن تمد Ç 2

اموال تولستوي چون نيز ابوالعال¾ چهبسا ميكند2/ دعوت ساده زندگي خردورزيو به  كه
است/ ميزيسته فقيرانه و بخشيده را خود

شÇعر ايÇن بÇه و داشته اشترا كي و سوسياليستي افكار ابوالعال¾ كه پنداشتهاند بعضي
كردهاند: استناد

مشتركا> االمر خلت البسيط¹ من انمل¹ قدر لغيري او لي كان <لو
ÇÇ امÇر ايÇن باشيم مالك را زمين از انگشت يك اندازه به ديگري يا من ا گر يعني:

گويد: ديگر جاي و ميانگارم> مشترك را ÇÇ مالكيت
النعما¾>/ عليهم قوم النعم¹ في المضيقين Ôيشرك ال < كيف

شÇريك نÇعمت در را تÇنگدستان مÇتنعمان, چگÇونه كÇه مÇينمايد ب عجÇت اظÇÇهار
بÇه و است بÇوده ايثار و احسان و عدل به معتقد ابوالعال¾ است مسلم چه آن نميسازند?

است: كرده تصريح حقوق مساوات

/ì30.3 العربي, االدب تاريخ من Ç 3

كÇقنبر3 اال عÇنده علي ما يحلف Ôفالحق بربر آل من ¾امر علي شمي الها نَّ ر خÖفي ال
عين در ابوالعال¾, برابرند>/ حبشي غالم و قريشي د سي> كه است اسالمي اصل همان اين و
و ستمكشي و ستمگري به بودنشان آلوده مردمو جهل است/ بدبين بودن, طلب مساوات
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است/ ساخته بدبين را وي ابوالعال¾ كوري نيز
مÇجموعهي بÇا نÇيز زنÇان با مخالفتش و نسل ايجاد و زناشويي با ابوالعال¾ مخالفت
اما بود مخالف ازدواج با و نگرفت زن شوپنهاور كه همچنان است/ سازگار او جهانبيني
دعÇوت نÇيز الهÇي تحميد و توحيد و نمازگزاري و روزهداري و پرهيزگاري به ابوالعال¾
يÇا دانسÇته بÇعضي كه است جهتي اين است/ نموده عمل بدان عمري خود و كرده ي جد

بياورند/ زبان بر يا ببينند را آن نميخواهند ندانسته



السرحان, هالل يحيي تحقيق الملك, سياس¹ و الملك اخالق في الظفر تعجيل و النظر تسهيل د, محم بن علي ابوالحسÇن المÇاوردي #
متن)/ صفحه 290 و مه مقد صفحه ê8)1981 العربي¹, دارالنهض¹ بيروت,

ماوردي# النظر تسهيل

كه اسالمي پنجم و چهارم قرن ذوفنون اديب و دانشمند ق) / ه êë0 Ç 3ìê) ماوردي
بين داشته, دست ادبيات و عملي و نظري سياست و تفسير و (شافعي) فقه و حديث در
والدين/ كتابادبالدنيا و السلطاني¹ االحكام است: مشهور اثرش دو با  كتابخوانها
كÇتاباعÇالم و جز¾) دو در القاضي, ادب (شامل فقه در اوالحاوي كتب ديگر از
را قÇرآن" "تÇفسير نÇيز و سياس¹الملك و كتابقوانينالوزار¸ و كالم) در Gظاهر) النبو¸

برد/ نام ميتوان
ارزشمند آثار از ميشود معرفي اينجا در كه وتعجيلالظفر/// كتابتسهيلالنظر اما
بÇر را او تأثÇير مÇاوردي آثÇار ديگÇر و كتاب اين بود/ نرسيده طبع به تا كنون كه اوست

/1ë7 ص Ç 1

ميدهد1/ نشان خلدون) ابن Âمث) ران متأخ
تÇحقيق نÇيز و آلمÇان) گÇوتاي و (تÇهران خطي نسخهي دو بر تكيه با كتاب محقق
چÇاپ نخستين ادبي آثار امهات و ماوردي آثار ديگر با آن از مواردي تطبيق و مراجع

است/ كرده عرضه عالمانهاي صورت به سودمند مهاي مقد با را كتاب اين
سÇياس¹ فÇي الثاني <الباب و الملك> اخالق في االولي <الباب است: بÇاب دو در  كتاب

ميشود/ تقسيم فصولي به باب دو از يك هر و المÔلك>
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وزيÇر خاقان بن فتح چون نويسندگاني ماوردي از پيش ل او باب مضمون مورد در
Áمعمو و نوشتهاند رساالتي بدوست) منسوب الناج كتاب ( كه جاحظ Áاحتما و عباسي,
ماوردي است/ بوده پهلوي از شده ترجمه آثار و ايراني پادشاهي آيينهاي اينان مرجع
در است/ كÇرده اسÇتفاده بÇاب اين در اسالم از پيش ايران مĤثر از چشمگيري بهطور نيز
ايÇن نÇوشتن با شايد و داشته يت اهم خيلي لك" م" نقش قديم خودكامهي حكومتهاي

ق/ / ه 381 Ç êì7 از دو اين حكومت Ç 1

عظمت عباسي1 باهللا والقاÄم باهللا القادر راهنمايي با كه است بوده اين ماوردي آرزوي باب

/30 Ç 31 ص Ç 2

بازگرداند2/ را عباسي خالفت
ميباشد: زير مطالب شامل كتاب, محقق تحليل طبق دوم, باب

سÇازماندهي بÇا كÇه رعيت نگهباني عمراني, و اقتصادي جهت از كشور آبادسازي
رجÇال و مÇلك اطÇرافÇيان پا كسازي و احوال اصالح ميپذيرد, صورت لشكر صحيح

خراج/ عامالن و سرداران و قضات و وزرا از: عبارتند كه او دولت
استحكام نيز و است عامه احوال مالحظهي و مراقبت و مواظبت مهم نكات از ديگر
دعاوي, در حقوق مساوات رعايت خارجي, دشمنان با برخورد طرز راهها, امنيت پول,
از جا همه و ميورزد تأ كيد آن بر مÆلف كه است مساÄلي از علما و علم احترام باالخره و
و افسانهاي و تاريخي شخصيتهاي و قديم خردمندان مأثور كلمات و احاديث و آيات
رجÇال و شÇاهان و خÇلفا و تÇابعين و صÇحابه احوال نيز و اسالمي دورهي شاعران اشعار
و داشÇته شغلي زندگي در كه تجاربي از هم اين بر افزون و ميآورد مثال مشهور سياسي
كÇه است هÇمين هÇم يكÇي كتاب ارزشمند جهات از و ميگيرد بهره نيز خود مشاهدات

دارد/ اشراف و احاطه ملك تدبير و سياست عملي جنبهي بر مÆلف
مزاج از كه است موضوعات مصنوعي تقسيمات گرفت ميتوان مÆلف بر كه نكتهاي
ه توج جالب چنان واقعبينش فكر و توانا چنان ماوردي قلم اما ميگيرد/ سرچشمه او عقلي
مÇيتوان را نكÇته اين هم كتاب محقق بر نمود/ صرفنظر ميتوان عيب آن از كه است
اين ميداد/ ترتيب كتاب براي راهنمايي فهرست و اعالم فهرست بود خوب كه  گرفت
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ميبريم: پايان به جالب عبارتي نقل با را كوتاه معرفي
مÇن منك خشي¹ اشدَّ االشيا¾ من ¾شي في تكونن ال فقال: ابنه الي الفرس ملوك Ôبعض عهد
الي صار يمÃاول ضر الي حال كريم او فراغا احدثت مشغول¹ اويد رأسا صار نب ذ او Hذنب صار رأس

/3ê1 ص Ç 1

/1 Õمضر Õفساد حاالتهم عن الناس تنقل من يتولد فانه / فرح
كه باشد سري از همه از بيش ترست كه كرد وصيت فرزندش به شاهان از يكي يعني:
كÇه ارجÇمندي شÇخص يÇا گشÇته تÇهي كÇه Çر Ôپ دسÇتي گرديده, سر كه مبي Ôد يا شده مب Ôد
حاالت در تغييرات از زيرا يافته/ دست شادماني به كه فطرتي پست يا افتاده بهتنگدستي

ميآيد/ پديد زيانآور تباهيهاي مردم
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سÇاده و بÇديهي نÇظر نÇخستين در كه است اآميز معم هي قص يك مثل ام خي قضيهي
ر, غيرمصو رو مصو زيبا, خط با گونا گون چاپهاي همه اين كه ميكنيد مالحظه مينمايد/
بÇهتر بÇاشد بÇيشتر ربÇاعيها تÇعداد هرچه البد و هست ام خي از ترجمه بدون و ترجمه با

ميشوند: پيدا پرسشها شويم دقيق كمي ا گر اما بود! خواهد
و "امÇام" بÇه مÇلقب مشÇاÄي فÇلسفهي س درÇم و ريÇاضيدان ام يÇخ مÇيان نسبتي چه
است حال شوريده و پا و بيسر قلندري تصويرگر Hبعض كه ÇÇ ات رباعي اين با ¹الحق" حج"

كرد? برقرار ميتوان ÇÇ
ام يÇخ عÇمر از شعر صدور طباطبايي محيط مرحوم مثل قان محق بعضي كه جا آن تا
و عÇرفاني ذهن از دور معاني كوشيدهاند ديگر بعضي و كرده انكار كلي به را رياضيدان
ام خي يك هدايت صادق مثل هم كساني ه البت ببندند/ ات رباعي اين بر ظاهر داللت خالف
انديشهي عصيان تجلي را ام خي افكار و بسازند مازيار و بابك طراز از شعوبي ايرانپرست

ميكنند/ ي تلق سامي دين عليه آريايي

/1377 ,1379 Ç 1

شده1 چاپ دوبار نو طرح ط توس كه كتابعمرخيامنيشابوريحكيموشاعر در بنده
در كÇالمي و فÇلسفي مساÄل سوابق بررسي Hخصوص فرهنگي و تاريخي زمينهي طرح با
نشÇان را گويندهيرباعيات ام خي فكري فضاي كوشيدهام كهن منابع براساس اسالم عالم
ازرباعيات معدودي تعداد ميتوان خارجي و داخلي نقد به ه باتوج كه نمايم اثبات و بدهم
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داد/ نسبت ام عمرخي به قوي احتمال با را ديگري تعداد و عادي يقين با را
اختصار به ي حت آمده, بهتفصيل كتاب آن در كه را حرفهايي نميخواهم اينجا در
پيشتر كه مطالب بعضي از تازهاي تقرير يا تازه نكات بعضي به ميخواهم بلكه كنم بازگو
مستقلو شخصHمطالعات يا ديدهاند را آنكتاب كه كساني است بديهي بپردازم/ شده,  گفته
چÇه بÇه ما اشارات گفتار اين در كه شد خواهند ه متوج بهتر دارند; ام خي دربارهي ل مفص

است/  گوشههايي
مÇعاصر نÇجوم و ريÇاضي دانشÇمند مÇلكپور ايرج دكتر Gاخير ام خي تولد دربارهي
ر صوÇت تÇا كÇنون كه ê39 نه است صحيح ê32 سال آن, طبق كه دادهاند صورت تحقيقي

/2ë Ç 27 صص ,79 پاييز دانش, نشر Ç 1

ميرود1/ عقبتر سال هفت ام خي تولد سال بدينگونه ميشد/
است تقويم اصالح براي ملكشاه دربار به êì7 سال در ام خي پيوستن ديگر مطلب
زيرا است بوده كامل خود فن در صاحبطربخانه قول به و سالگي سيوپنج سن در  كه
واقÇف يÇنبغي كما حكيمه داليل <بر سالگي چهار و بيست در ام خي بهنوشتهيطربخانه

/1ì1 ص Ç 2

بود2/ شده>
اين در ميباشد/ غز حملهي اثر در ق) / ه ë0ë) سال به نيشابور ويراني ديگر مطلب
و تلخ چنان حوادثي كه است بديهي و ميزيسته نيشابور در عزلت حالت به ام خي تاريخ

است/ ميگذاشته باقي تأثيراتي چه او ادرا ك و احساس در دردنا ك
او كرد/ پيدا پنجم قرن متكلمان و فالسفه ميان بايد را ام خي جايگاه انديشگي لحاظ از
ديÇد مÇتكلمان و فÇالسفه به نسبت اما ميگويد سخن بيطرفي با عرفا و باطنيه به نسبت
عصر آن فكري فضاي بايد پس است/ شديدتر متكلمان بر انتقاداتش ه البت و دارد انتقادي
داد/ قÇرار بÇررسي مÇورد حÇدودي تÇا را غزنويان دوران بايد منظور اين به و بشناسيم را
احساس مسعود پسرش او از پس همچنين و خود عمر اواخر در غزنوي محمود سلطان
در كÇنند/ سÇركوب را فÇلسفه اصحاب و معتزله قرمطيان, رافضيان, بايد كه كردند وظيفه
بÇرخÇوردهاي و اشÇاعره كÇردن پÇيدا غلبه با پنجم قرن اواخر يعني زماني برههي همين
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ايÇن در مÇيشويم/ مواجÇه نظامالملك خواجه دست به نظاميه مدارس تأسيس و مذهبي
از يكÇي ام, يÇخ زادگÇاه نيشابور, داشت/ فكري سلطهي اشعري كالم و شافعي فقه دوران
و ه افعيÇش و كرامÇيه برخورد شاهد شهر اين در بود/ روز آن در اسالمي بزرگ شهرهاي
نشانههايي ما بود/ شده تقسيم فكري قدرت چند ميان نيشابور يعني هستيم شيعه و ه حنفي
حال شرح كه وحيد مثلاسرارالت كتابي در حتي و ميبينيم تواريخ در را برخوردها اين از
در شرايطي در ام خي خالصه است/ شده اشاره ماجراها اين به است ابوالخير ابوسعيد شيخ
ايÇران تÇمام در فÇرقهاي بÇرخÇوردهاي و مذهبي نزاعهاي كه شد بزرگ و متولد نيشابور

در فتنهاي چنان فالسفه از يكي عليه هرات در ق) / ه ê78) سال به انصاري عبداهللا خواجه شيخاالسالم Ç 1
/21ê ص كسايي), نوراهللا نظاميه, نمود(مدارس تبعيد شهر از را وي ناچار نظامالملك خواجه كه كرد برپا شهر

داشت1/  گسترش
را خود مشاÄي مكتب از فيلسوف يك و طبيعي و رياضي عالم يك عنوان به ام خي
مÇواضÇع از دفÇاع هم او رساالت محتواي كند/ دفاع مكتب اين از كه ميدانست موظف
قرار مشاÄيان و عقل اهل موضع در متكلمان با قياس در ام خي چون است مشاÄي فلسفهي
قÇبول را مشÇاÄي فلسفهي مطالب كامل بهطور بهبعد عمرش اواسط از هرچند بود/  گرفته
مشاÄي فيلسوفان لسان با است بوده نا گزير خود مخالفين با معارضه مقام در اما نميكند

بگويد/ سخن
هم ام خي و بوعليسيناست اسالم عالم در مشاÄي فلسفهي بيانگر و مظهر بزرگترين
مشÇاÄي فلسفهي مواضع از عمر اواخر در بوعلي خود ميداند/ او مكتب شا گرد را خود
آنجا در ميكند/ تصريح موضوع اين به مهيمنطقالمشرقيين مقد در حتي و كرده عدول
درحكÇم¹المشÇرقيه من اصلي مطالب و نوشتم فلسفه اهل عموم براي را <شفا ميگويد:
كتاباالتصاف از همچنين مانده, باقي آن منطق مهي مقد فقط اثر اين از فانه متأس است>/
و بÇغداديÇان يÇعني ÁتماÇاح] مÇغربيان و مشÇرقيان مÇيان مسأله هÇزار چÇند در كه بوعلي

ا گراالشاراتوالتنبيهاترا هما كنون است/ نمانده اثري بود, كرده داوري اسكندرانيان]
بهدست مشاÄي فلسفهي به نسبت بوعلي انتقادي ديد از نشانههايي دهيم, قرار مداقه مورد
نشانهها بوعلي خاص آراي از بوعلي اخير كتابهاي ديگر درتعليقاتو همچنين ميآيد
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در امÇا مÇيزند را شÇفا حرفهاي همان مشاÄي حكمت س مدر مقام در هم ام خي هست/
دÇض بÇر HريحÇص ام خي ات, ذر فلسفهي به اعتقاد در Âمث است داشته ديگري آراي اصل
<ابوالبÇركات ميگويد: او محضر در كسي كه داريم ام خي احوال در ميباشد/ شفا مواضع
بوعلي حرف ابوالبركات كه ميدهد پاسخ ام خي است>/ كرده اعتراض بوعلي بر بغدادي,
كÇه مÇيدهد نشÇان هÇمين نÇمايد/ اعÇتراض او بÇه ايÇنكه بÇÇه رسÇÇد چÇÇه نÇÇميفهمد را
كÇه نكÇاتي است/ بÇوده مشاÄي فلسفهي از دفاع در ام خي علني و رسمي موضعگيريهاي

اينهاست: عربي قان محق از يكي تلخيص و تحقيق طبق گرفته, بوعلي بر ابوالبركات
نفوس تقسيم اساس نفس, روحانيت آن, طبيعت نفسو تعريف نفس, اثبات طريق
نÇفس, حدوث معرفت, هي نظري آن, قواي با نفس رابطهي انساني, و حيواني و نباتي به

/307 Ç 2ê1 صص الهويدي, يحيي الدكتور االسالميه, والفلسف¹ الكالم علم في دراسات Ç 1

جÇح سÇفر از بÇازگشت در ام يÇخ مÇيدهم احتمال بنده صدور1/ و عقل نفس, جاودانگي
حال بههر ميگويد چه او كه است ميدانسته Gظاهر داشتهو بغداد در ابوالبركات با مالقاتي
همين ديدگاه دو مخالفت وجه شايد و است نزديكتر افالطون به مواضعش ابوالبركات

باشد/
ميبردو نام او از بزرگ اديب يك همچون زمخشري بوده, ذوفنون دانشمندي ام خي
از يكي كه داشته مقامي چنان نجوم در ستودهاند/ هم ر مفس و قرآنشناس بهعنوان را ام خي
حل جبر در است/ جاللي تقويم جداول تنظيمكنندگان از و تقويم اصالحكنندگان تن سه

هواشناسي موسيقي, مكانيك, در است/ برده پيش زيادي حدود تا را سه درجه معادالت
بÇهطور كه است كساني نخستين جمله از هندسه در است/ بوده صاحبنظر شناسي جو و
بهاحكام ولي بوده كامل م منج يك همچنانكه داده, نشان ترديد اقليدس اصل در ضمني
وجÇه نÇيكوترين بÇه را مشÇاÄي فلسفهي گفت ميتوان Hعين است/ نداشته اعتقادي نجوم
اعÇتقاد نÇيست معلوم است, آمده نجات و شفا در آنچه همهي به ولي ميكرده تدريس

باشد/ داشته

/113 Ç 11ë صص آشتياني, ين جاللالد سيد عرفان, و فلسفه نظر از هستي Ç 2

الهي حكمت در وي تضلع> <عدم بر ما2 معاصران از ام خي مخالفان اظهارنظر حتي
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قبول درصد صد ميداده, درس را آنچه Hلزوم ام خي اينكه بر است گواهيدادن درواقع
در آورد/ بÇيرون او ات اعيÇرب بÇر نقيضهاي نميتوان ام خي رساالت از لذا و است نداشته

ماليم/ جبر نوعي است: يكي رساالت نظريهيرباعياتو Hفاقات جبر مسألهي
كÇه اوست رحÇلت داستان ميكند, تأييد را امي خي حيرت كل در كه داليلي از يكي
كثير> و <واحد مبحث به وقتي ميكرد مطالعه را امشفا خي نزديكانش از يكي گفتهي طبق
<خدايا گفت: و رفت سجده به و بست را كتاب و گذاشت كتاب الي را دندان خالل رسيد,
من كوشش جز تو معرفت به من وسيلهي بشناسمو ترا كردم سعي خودم وسع برحسب من

ببخش!> مرا نبود/ ديگري چيز
در ميدهد دست متفكري انسان هر به كه حيرتي است, معرفت از وااليي مقام اين,
و ام يÇخ <نÇميدانÇم> حÇال هر در است/ خطرنا ك واديهاي از يكي حيرت هم عرفان
رسÇيده <نميدانÇم> به تا رفته راه خيلي ام خي دارد/ فرق عادي آدم <نميدانم> با سقراط

است/
يك بهعنوان مشاÄيان استدالل ضعف احتمال با حتي ام خي اينكه بر ديگر قرينهي
و <مÇن ميگويد: كه است صدور و فيض مسألهي ميكند, دفاع آنها نظريات از س, مدر
ايÇن داليÇل در كÇه تي قو يا است نفس ضعف از يا كه شدهايم, قانع اين به بوعلي استادم

هست>/ نظريه
ا گر و اما جاي فرضيه آن كه بفهماند ميخواهد ضمني بهطور كه ميفرماييد مالحظه
مÇورد ات اعيÇرب در كÇه مساÄلي گفتهاند اينكه كرد/ فرض شده تمام را بحث نبايد و دارد

/ëë8 ص ري, مطه استاد ايران, و اسالم متقابل خدمات Ç 1

در است/ قبيل اين از دارد1, قطعي و صريح جوابهاي رساالت در گرفته, قرار تشكيك
هم با اينها و ميكند زمزمه خودش با ات رباعي در و ميزده حرف ديگران براي رساالت
آن يÇا ايÇن تأليÇف زمان شايد و نيست يكي بحث محل و مخاطب چون ندارند تضادي
چÇنين نيز شر مسألهي در بحث نباشد/ يكي هم رباعي آن يا اين سرودن تاريخ با رساله
ربÇاعيات در امÇا مينمايد تكرار را نجات در بوعلي حرفهاي دررساالت, ام خي است
در اصراري ام خي ا گر ميكشد/ رخشان به و ميكند بازگو را متكلمان تناقضات فيالواقع
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فلسفهي كامل دورهي يك لوكري و بهمنيار مانند ميتوانست داشت, مشاÄي مكتب تبليغ
Hكهحتم كساني سÆاالت جواب در هم آن كوتاه رساالت به اينكه كند/ بازنويسي را مشاÄي
است نÇخواسÇته كÇه ميدهد نشان را او خردمندي نموده, ا كتفا ميداد را جوابشان بايد
در ايÇنكه نÇداشت/ عÇقيده آن موارد بعضي به كه را مطالبي هم آن كند/ رات مكر تكرار
مسÇاÄل بÇيان در كÇه ميكند اين از حكايت داشت/ تعليم در ضنت نوشتهاند ام خي احوال

است/ ميكرده بسنده حداقل به رسمي ديدگاه از فلسفي
عمر حكيم از شاعر ام خي علي ميگويند طباطبايي محيط مرحوم مانند كه كساني اما
جÇمله: از هسÇتند روبÇرو بسياري سÆاالت با جداست, رياضي دانشمند نيشابوري ام خي
از يكÇي گÇذشته تذكرههاي از يكي در حتي چرا و است شده چه ام خي علي ديوان آنكه
مÇانند مÇجموعههايي در چÇرا نشده? داده نسبت ام خي علي به ام عمرخي به منسوب اشعار

است? نشده داده نسبت ام خي علي به رباعي يك حتي ولبابااللباب مونساالحرار

شاعري از ذ كري مناسب, كمال باوجود عروضي نظامي چرا كه شود سÆال ا گر اما
مÇعدود تÇعداد بÇراي جÇز را خÇود مÇعدود رباعيات ام خي كه است آن براي نكرده? ام خي
كرده, مالقات را ام خي عروضي نظامي كه زماني در و نميخوانده نزديكش بسيار دوستان
احÇوالهÇا تÇرجÇمهي هÇمهي در بخوانÇد/ او براي اشعارش از كه ندانسته قابل را او ام خي

است/ بوده توداري آدم ام خي كه نوشتهاند
و خ مور جويني القطبيه) (مÆلفاالقطاب اهري عبدالقادر رازي, نجم رازي, فخر
نقل او اشعار از و است شاعر ام خي كه دادهاند گواهي هفتم و ششم قرن در شرواني جمال
گÇويد نÇيز قفطي و ميشناخته شاعري به را ام خي قرن همان در تبريزي شمس  كردهاند/
قطعه دو يكي به قفطي نظر Hممسل ميباشد/ گزنده مارهاي همچون شريعت براي او اشعار
آيÇا است/ مÇعروف همينرباعيات به نظرش و نيست عربي به ام خي معمولي بسيار شعر
آنكه ضمن شدهاند? مشتركي اشتباه مرتكب بافهم آدم همه اين كه كرد ر تصو ميتوان
فÇقط و كÇنند حÇذف را او اشÇعار هÇمه و ام يÇخ علي نام كردهاند تباني تذكرهنويسان تمام
محاالت جز¾ نا گفته و خاموش توطÃهي و تباني اين آيا نمايند! ثبت ام خي نام به اتي رباعي

ميآيد/ بهحساب لجبازي فقط ام خي شاعري مطلق انكار بنده به گمان نيست? عادي
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قبول با بگويد متكلمان به ميخواهد يعني دارد جدلي جنبهي نيز گاه ام خي رباعيات

اسÇتاد تÇعبير به ميشويم/ دچار تناقض اين به و محظور اين به شما اعتقاد و فرض فالن

/ëë7 ص ايران, و اسالم متقابل خدمات Ç 1

جنبهي ام خي ات رباعي بعضي بگذارد1/ قشريون سر به سر است ميخواسته ام خي ري مطه
نشÇان كÇه آمÇده داستان دو يكي طربخانه در ميكنيم مالحظه چنانكه دارد/ مسأله طرح
تÇقاضاي مÇقابل در ام يÇخ اينكه يا داشته < كاالعتراض> عنوان ات رباعي بعضي ميدهد
در ام يÇخ ات اعيÇرب از فÇصلي عنوان چنانكه است/ سروده رباعي يك رسالهاي تصنيف

واالعتراضات///>/ الحكمي¹ واالسÃل¹ فيالحكميات الثاني <الفصل است: چنين طربخانه

ضعف نقاط خود بارباعيات ام خي> مينويسد: كه است داده تشخيص خوب  كارادوو
ه توجÇم بÇاشد, ديÇن ه توجÇم آنكÇه از بيش شاعر استهزاي و طنز زد/// ق شال را كالم علم

/238 ص چهارم, جلد آرام, احمد ترجمه اسالم, متفكران Ç 2

دارند>2/ نگه را دين آن با ميخواهند كه است داليلي
آن بيان در اصرار Hتلويح هم و Hصريح هم كه ام خي ات رباعي اصلي مضامين از يكي
خÇداونÇد بÇه غÇرض نسÇبتدادن ميگويند: حكما است/ باريتعالي از غرض نفي دارد
مÇيان داغ و شÇايع بÇحث يك ايÇن بÇود/ خÇواهÇد خداوند ذات در عجز و نقص نشانهي
يÇن حميدالد قاضي ام, خي از پس قرن نيم يا نسل يك چنانكه بوده, حكيمان و متكلمان

ميپرسد: انوري حكيم از منظومي قطعهي صاحبمقاماتحميديدر بلخي
بگÇردانÇد آن كÇز تÇÇوانÇد پس چيست عالم حال كه داند آنكه
فÇروماند هÇمي جÇا ايÇن عÇÇقل سبب? چه از بماند گر آن بر هم

ميدهد: پاسخ انوري حكيم
نÇتوانÇد و هÇÇمي نÇÇدانÇÇد گفت كÇÇه نتوان روي هيچ از كه دان
دانÇد و تÇوانÇد حÇالي نكند گÇÇرچÇه خود آنكه چيز يك ماند
رانÇد قÇضا كس نÇفع پÇÇي نÇيست كÇÇز واجب بينياز بر زانكه
بÇنشاند مÇÇيانه در سÇÇبب آن كÇÇه از نÇÇيايد او افÇÇعال در ÖمÇÇÇل
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/ì70 ص نفيسي, سعيد چاپ انوري, ديوان Ç 1

مÇاند?1 مÇا فÇعل بÇه كي او فعل است دور غÇرض از مطلق غني
باريتعالي از غرض نفي و گفته دررساالت ام خي كه است مطلبي همان درست اين
فعل كردن مانند درواقع دررباعياتآمده, كه كوزه گر و كوزه تشبيه همه اين است/ نموده
ثابت ميخواهد را آن خالف جدلي و نقضي طريق از بلكه نيست بشر افعال به عالم صانع
اشكاالتي آنوقت بينگاريم كوزه گر را خدا و كوزه و كاسه را مخلوقات ما ا گر يعني  كند,
در ام خي نيست/ درست تشبيه اين Hاساس پس ميآيد هم ما ذهن در آمده, ام خي زبان بر  كه
مÇعيارهاي كÇه بÇرساند نÇتيجه ايÇن به را ما لف Ôخ برهان راه از ميخواهد شايد اشعار اين
وراي در كÇيني و مهر نكنيم ر تصو و ندهيم تعميم هستي بزرگ نظام به را بشري محدود

هست/ ات ذر انحالل و تركيب يا فساد, و  كون
عال و عز ايزد كي دانستن <ببايد است: آورده ابنسينا ترجمهيخطب¹الغرا¾ در ام خي

/31ì ص خيامي, دانشنامهي Ç 2

ايÇن عين باشد>2/ غرض صاحب نقصان و عجز از غرض كي نبود غرض هيچچيز در را
مÇوجودي <هÇيچ مÇيگويد: آنجÇا در مÇيبينيم/ نيز وتكليف رسالهيكون در را مطلب
موجودات بعضي است ممكن ولي باشد خالي چيز?> اين هست <آيا مطلب از كه نيست

/32ì ص Ç 3

مÇيافÇزايÇد: سپس و است>3 واجب اشيا¾ از عبارت آن و باشد خالي (چرايي) لميت از
چÇرايÇي نيز باري اوصاف از يك هيچ نيست راه واجب ذات به را لميت كه <همانگونه

/328 ص Ç ê

داريم/ فضايرباعياتقرار در Âكام ميكنيد مالحظه ندارد>4/
مشÇا¾ فÇلسفهي طÇبق است رسÇمي پاسخي دادن بر اصل آنكه با ام خي رساالت در
مااشكلمنمصادرات مهشرح مقد در Âمث ميدهد/ نشان را خود نيز ام خي اصلي تفكرات
ايÇن بÇا و است بÇينهايت آن اسÇباب و غÇيرمضبوط عÇلوم جÇزÄيات ///> گويد: اقليدس

دريÇافت قÇابل تÇوهم و خÇيال و حس بÇه جÇز و نÇيست احÇاطه قÇابل انسÇاني عقلهاي

/113 ص خيامي, دانشنامهي Ç ë

ذهÇنش ام يÇخ نيست? مضمون همين رباعيات در جهل و حيرت اظهار آيا نميباشد>5/
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دررساالت خود او تا چهار دوتا دو ميگوييم ما كه چيزي همان بود/ رياضيات با مأنوس
آنچه از اشمÃزاز به نفس عادت و خاطر تندشدن و ورزيدگي هندسه/// <فايدهي  گفته:

/113 ص Ç 1

و مسموعات و ات نقلي به نميتوانست آدمي چنين كه پيداست ميباشد>1/ نيست, برهاني
بهقول كه حكيم نام به و عالمنما بودهاند كساني روزگار آن در ا گر شود/ قانع مشهورات
فÇراتÇر قÇدمي بÇهدانÇايي تÇظاهر و ريÇا حد از و ميپوشاندند باطل جامهي را <حق ام خي
را آن و ميگرديد يقين بهدنبال صادقانه كه ام خي مثل كسي با است بديهي نميگذاشتند>
يا باشد داشته حقيقت ا گر ÇÇ الي غز و ام خي برخورد ميكردند/ پيدا اصطكا ك نمييافت,
ام خي نزد شبها الي غز داستان اين طبق است/ فضايي چنين بيانگر حال هر به ÇÇ افسانه
دستور شب يك حكيم ميزند/ حرف او عليه جا آن جاو اين در روزها و ميخواند فلسفه
حكيم است? بساطي چه اين كه ميآورند هجوم عوام بزنند/ بام باالي دهل طبلو ميدهد
مÇن نÇزد شا گردي براي كه ببينيد ميگويد, بد من سر پشت كه شخص <همين ميگويد:

دارد>! حضور
خصوصيتي چه قطب <نقطهي پرسيد: ام خي از الي غز كه آوردهاند ديگري هي قص در
آنكه تا مينمايد ل مفص مات مقد تمهيد به شروع ام خي است>? شده قطب كه است داشته
كه پيداست الباطل>/ زهق و الحق <جا¾ ميگويد: و برميخيزد الي غز و ميشود اذان وقت
ايÇجاز بÇه واال نÇداده تشÇخيص حقيقت جوياي و ي جد سÆالش در را سÆالكننده ام, خي
دادهانÇد, نسÇبت ام خي به كه است تعليم در خست يا ضنت همان اين و ميداد را جوابش
قÇرار ربÇاعيات فضاي در كه ميكنيد مالحظه هم باز و است بوده تودار و كمحرف يعني

داريم:
و نشسÇته كشÇتي لب <بÇر ديÇدند را ام يÇخ كÇه مÇيخوانÇيم طÇربخانه از هاي صÇق در
ايÇن نÇمود واقعه استفسار ب تعج به ميافشاند/ اشك قطرات و است مشغول بهجرعهاي

/1ëë ص Ç 2

با شاعر و طبيعت گريست>2/ سبزه سر بر باز و آمد ابر گفت: فيالفور او جواب به رباعي
است/ طبيعت زيباييهاي و عمر ناپايداري بر فلسفي تأمل گريه زمينهي و ميگريند هم
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تصنيف <رسالهاي كردند درخواست ام خي از كه است آورده هاي قص درطربخانه باز
از خالي شودو اطالعيحاصل فيالجمله او خواندن از كه مدلله شواهد نكاتو مبنيبر  كند

ميپيوست///> در كه پيالهاي اجزاي گفت: رباعي اين پاسخ در او و نباشد تمثيل
ه تÇالب و است بÇوده رسÇاله يك حكÇم در ام يÇخ ات اعيÇرب بÇعضي مÇيشود مالحظه
ميخوانÇد/ طربخانه در باشد طالب هركس كه دادهاند آن به رباعي شكل به جوابهايي
شÇيخاالسÇالم يك بÇراي كÇه آراست> طÇبايع تركيب چو <دارنده رباعي است همچنين

است/ شده فرستاده
طربخانه در Âمث دارد/ كالم در مخصوص مبحث يك به نظر گاه رباعياتش در ام خي
بهوسيلهي شكاري تازي سگ <يك كرده: ذ كر را آن نزول> <شأن كه هست رباعي يك

ميگويد: چنين طنز و حيرت با حكيم شاعر ميشود, كشته  گراز
گÇراز> دنÇدان نÇصيب او عÇاقبت شÇÇد پرتكوتاز سگ گرگ اين از افسوس

/98 . 7 Ç 1

< كميت مبحث ذيل دراسفار1 صدرا مال يكديگرند/ مأ كول و آ كل عالم موجودات
و شÇدن خÇورده در كÇردهانÇد حيرت اظهار <بعضي مينويسد: اضافي> شرور و خيرات
فÇعل ايÇن گفتهاند و ديگر حيوانات بهوسيلهي حيوانات برخي شدن شكار و  كشتهشدن
رباعي گويندهي يا ام خي و است بوده مطرح فلسفي بحثي ميكنيد مالحظه نيست/ حكيم
ربÇاعي ايÇن صÇحت به نسبت طباطبايي محيط مرحوم وقت آن سروده, شعر به را همان
را شعر اين حكيم ام خي ميشود و ندارد استنكار جاي بنده نظر به مينمايد/ ترديد اظهار

باشد/  گفته
و داشته كالمي كتب در معروف مثالهاي به نظر ام خي اينكه از ديگر نمونهي يك

است: خشت به آدمي قالب تشبيه است, داده قرار تعريض يا اشاره مورد را همانها
تست و من خشت قالب دگر چند يك آب خÇوردي بÇدو امÇروز كه كوزه آن

است: آمده ديگري رباعي در يا
تÇو و مÇن خÇÇا ك كشÇÇند كÇÇالبدي در دگÇÇران گÇÇور خشت زبÇÇراي آنگÇÇÇه

فرموده ابيالعوجا ابن با بحث در صادق(ع) امام كه است حديثي از مأخوذ تعبير اين
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ثم Hتراب صيرتها و كسرتها التي كاللبن¹ هي هي يحك <و است: چنين حديث عبارت عين است/

/17 . 12 بحاراالنوار, معجم Ç 1

كذلك>1/ هي انما فيالقالب ضربتها
در ابنسينا لطيف/ است جسمي روح اينكه به قدماست عقيدهي ديگر نمونهي يك
است تنكي روح لطيفي معني لطيف/ روح و است كثيف <جسد گويد: رگهشناسي رسالهي

/90 ص Ç 2

در كÇه ات اعيÇرب بعضي در روشن>2/ ميناي چنانكه سرشتي روشن و گوهري باريك و
است: شده اشاره شاعرانهاي شكل به نظريه اين به آمده امي خي مجموعههاي

است جان شرابش و پياله است جسم
Ê

شÇوم زنÇده شÇود بÇاده از پÇر كÇه شايد مكÇنيد صÇراحÇي جÇز بÇه گÇلم زنÇÇهار
و روح ميان گذاشتن تفاوت ميگويد ÇÇ باشد او از ا گر ÇÇ ديگري شعر در ام خي حتي

دروغ: و نفاق و حيله يعني است <زرق> جسم
نÇهند/// فÇرق تÇن و جÇان مÇيان و آيند نÇهند زرق بÇر كÇÇار بÇÇناي كÇÇه آنÇÇان

حتي بوده, شايع هم متكلمان محدثانو ميان است/ لطيف جسم روح اينكه به اعتقاد
جسم را روح ميباشد; نيز الي غز امو خي استاد كه اشعري معروف متكلم جويني ابوالمعالي
كمابيش معتزله چه اشاعرهو چه متكلمان ميان ه گرايي ذر هي نظري است/ ميدانسته لطيف
و قÇلس انÇباذ بÇه مÇنسوب كÇه كÇمون هي ظريÇن به نظام ميان آن در است داشته پيرواني
مÇطلب ايÇن بÇه عÇربياش رساالت از يكي در ام خي و داشته عقيده است, انكساغوراس

/ê18 ص خيامي, دانشنامهي Ç 3

و استطرادي بهطور موت از بعد نفس بقاي دربارهي سÆالي پاسخ در Hفاقات و است3 رسيده
است/ نموده اشاره مزبور مطلب به ضمني

زيÇاد مÇحفوظات يعني بوده, عالم خيلي ام, خي چون كه است اين رشان تصو بعضي
بÇه آنكÇه حÇال بداند/ را چيز همه بايستي الجرم خوانده; و شنيده را چيزها خيلي داشته,
هÇرگاه گÇفت بتوان شايد بلكه مييابد/ افزايش نيز مجهوالت معلومات, رفتن باال نسبت
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با فلسفه ميرود/ باالتر هندسي تصاعد با مجهوالت شود اضافه حسابي تصاعد با معلومات
چÇند بÇركردن از بÇا ميپندارنÇد كه آنها مييابد/ پايان حيرت با و ميشود آغاز حيرت
به ميدهند پاسخ را مساÄل تمام فلسفي مشهور قاعدهي چند يا حكمت و منطق اصطالح

ام: خي قول
نÇخست چÇو فردا و چوديشناس امروز سست شاخي در دست است زده هركس
ل او نيمهي ترجمه دو در زدن> سست شاخي در <دست تعبير اين به كه است جالب
به موصل در بخاري عبداهللا بن د محم ترجمه يكي برميخوريم دمنه, و كليله از ششم قرن
در ه تÇالب كÇه برميخوريم هندوستان در منشي نصراهللا ترجمه ديگر و ه / ق) ëêê) سال
از را خود تعبير مترجم دو هر ميدهد نشان و نيست تعبيري چنين ع ابنمقف عربي عبارت
پÇدران تقليد شاخ در چنگ < گروهي برگرفتهاند: ام خي به منسوب مشهور رباعي همين

/ì1 ص بيدپاي, داستانهاي Ç 1
/ê8 ص دمنه, و كليله Ç 2

كÇتاب در هÇمچنانكه زده>2/ سست شÇاخي در چنگ ارث طريق به <هريك و زده>1/
<ميان ميخوانيم: چنين ششم قرن دوم نيمهي در شده, تأليف قمي ابوالرجا¾ تاريخالوزرا¾

/78 ص Ç 3

ام يÇخ مشهور شعر يادآور كه آيد3 وهم در كه آنند از بيش خران گاوزمين و فلك  گاو
است/ بوده شده معروف كه ميشود معلوم و است

متكلم اشعري جويني شا گرد ميشود مالحظه كنيم مراجعه ام خي زندگينامهي به ا گر
مÇمكن عÇالم بÇهترين را عÇالم و ميدانست لطيفه ات ذر را روح كه همان است/ معروف
زمÇينه يك بÇر مÇيكند, مÇطرح را جبر جدل راه از يا جد به كه آنجا ام خي نميانگاشت/

ميگويد: كه آنجا و ميكند, حركت اشعري
مÇيزندش زمÇين بÇÇر بÇÇاز و مÇÇيسازد لطÇيف جÇام چÇنين دهÇر كÇوزه گÇر اين
و مÇيدهد قرار سÆال مورد است, تدبير> و <طرح براساس كه را نظم برهان درواقع

ميگذارد/ متكلمان بهسر سر
عادي يقين با ميتوان را شكآلود معدود ورباعيات نگاشته را رساالت كه امي خي
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معقول, حد در جبر تأييد عصر, نمايان عالم بر انتقاد بشر, فكر بودن نارسا بر دانست او از
از داشÇتن برحذر و قناعت بر دعوت باريتعالي, از غرض نفي ات, ذر فلسفهي به اشاره
Çا ام است مشÇاÄي فÇلسفهي ز برÇم اسÇتاد او است/ نÇموده تأ كÇيد زمÇانه اهل دوستيهاي
Gظاهر اما ميشناخته نيك را اشعري كالم و ندارد قبول دربست را آنان نتيجه گيريهاي
مÇعاصر سان مدر از يكي سخن ياد به مينمايد/ افشا را آن تعارضات فقط جدلي بهطريق
حكيم تا است نزديكتر متكلم به افقش طبيعي <حكيم گويد: كه ميافتيم قديم فلسفهي

الهي>/





ص/ ê83 ,1377 معاصر, صداي ملكزاده, رحيم اهتمام به #

خيامي# دانشنامهي

معروف شاعر و فيلسوف و دانشمند ام خي عمر افكار و آثار در كاوش به كه  كساني
از پيش ه البت باشند/ داشته دراختيار يكجا را او آثار تمام كه دارند دوست عالقهمندند,
آن كه سالهاست اما بود/ كرده راه اين در هي توج شايان كوشش عباسي لوي د محم اين
ايÇن در مÇلك رضÇازاده آقاي نميشود/ يافت كتابخانهها در جز و است ناياب مجموعه
از عÇربي رسÇاالت بÇراي كوشيدهاند ام, خي مسلم آثار ا كثر گردآوري عالوهبر مجموعه
اطالعاتي رساله مهي مقد در كه آن ضمن كنند/ نقل هست چه هر نيز موجود ترجمههاي

ميگذرد/ خوانندگان لحاظ از آوردهاند دست به رساله آن دربارهي  كه
است: زير شرح به مجموعه اين در ام خي عمر شده چاپ آثار و رساالت

ام) خي موسيقي رسالهي از (بخشي باالربع¹ Çالقولعلياجناسالذي
فيشرحمااشكلمنمصادراتكتاباقليدس رسال¹ Ç

فيقسم¹ربعالدايره رسال¹ Ç
والمقابله فيالبراهينعليمساÄلالجبر رسال¹ Ç

فيجسممركبمنهما فياالحتياللمعرف¹مقداريالذهبوالفضه رسال¹ Ç
خطب¹الغرا¾ابنسينا Çترجم¹
فيالكونوالتكليف رسال¹ Ç

البقا¾ و فيالعالموالجبر التضاد Çضرور¸
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رسال¹الضيا¾العقليفيموضوعالعلمالكلي Ç
كلياتوجود Çرسالهدرعلم

فيالوجود رسال¹ Ç
لثلثمساÄل Hجواب رسال¹ Ç

Çرسالهدركشفحقيقتنوروز
Çسرودهها

نكات: بعضي اينك
فÇي عنوانمختصر تحت ديگري رساالت ام, خي عمر فوق رساالت عالوهبر Ç الف
دردست آنها از نشاني كه است داشته ومشكالتالحساب االمكنه الطبيعياتولوازم

نيست/
بÇه كÇه چÇرا نÇيست كÇامل ق / ه 7ë0 تÇا ë72 سال از دربارهيرباعيات تحقيق Ç ب
و اسÇماعيل الال كÇتابخانهي جÇنگ در كÇه اتي اعيÇرب نÇيز و ق) / ه ì90) راÇÄف نسخهي

خيام/ رباعيات دربارهي دانشگاهي, نشر مركز معارف, مجله در ميرافضلي علي سيد مقاله رك: Ç 1

است1/ نشده ه توج داشت, وجود تركيه ديگر  كتابخانههاي
دربÇارهي طÇباطبايي مÇحيط مرحÇوم كه نكاتي Hخصوص معاصران, تحقيقات از Ç ج

نكردهاند/ اشارهاي آن به و است ه توج قابل كرده, ذ كر جاللي تقويم
در يكجا ام خي آثار مجموعه چاپ اينكه و محترم گردآورنده سليقهي حسن البته,

دارد/ تشكر و تقدير جاي ميگيرد قرار معاصر نسل دسترس
ميگردد: نقل رساالت بعضي ترجمه از عباراتي خوانندگان استفاده لحاظ به

ابÇدي سÇعادت و نÇجات طالب كه آنان بر حقيقي براهين با علوم تحصيل و تحقيق
اثبات و معاد تحقيق بدانها كه قوانيني و است كلي چه آن Hخصوص است/ فرض هستند,
اثبات و آفرينش ترتيب و مالÄكه و تعالي الوجود, واجب اوصاف تحصيل و نفس بقاي
امر بدانها انساني طاقت قدر به تعالي, خداوند فرمان به آنچه لقو خ بين مطاع د سي ت نبو

ميشود/ است, فرموده نهي آنها از چه آن و
انساني عقلهاي اين با و است بينهايت آن اسباب و غيرمضبوط علوم جزÄيات اما
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/113 ص Ç 1 و 2

نميباشد1/ دريافت قابل توهم و خيال و حس به جز و نيست احاطه قابل
يعني ق / ه ê70 حدود در و است اقليدس مهشرحمااشكلمنمصادرات مقد از اين
رسمي نظرگاه يك بيانگر كه آن عين در عبارت اين شده/ نوشته ام خي سالگي 31 حدود

ميدهد/ نشان اخير جملهي در بهويژه را خيام خاص كنجكاوي است,
ميخوانيم: مه مقد همين در

و ورزيدگي حكمت از جز¾ اين فايدت ميشود//// مربوط هندسه به چه آن اما ///>
ميباشد2>/ نيست برهاني را آن كه چه آن از اشمÃزاز به نفس عادت و خاطر تندشدن

را ذهن كه لحاظ همين از Hدقيق ميداند بد را هندسه تعليم الي غز كه بياوريم بهياد ا گر
مÇعتقدات داليÇل كÇه ميآورد وجود به را انتظار اين و ميدهد استوار استدالل به عادت
هر به يا امي خي ديدگاه اين از را الي غز اقتباس باشد, استحكام همان به ميبايست هم ديني
مورد غير در و گرفته را مطلب ه البت كه ميشويم ه متوج شرع حكماي ديدگاه اين از حال
فالسفه, متكلمان, چهارگروه به شناختحق تقسيمطالبان چنانكه است/ برده به كار خود

/389 ص Ç 3

آورده الضÇالل المÇنقذمÇن در و گرفته ام خي از الي غز هم را ف3 تصو اهل و اسماعيلي,
است/

ميخوانيم: مقابله و جبر رساله مهي مقد در
بÇاقي مÇحنت هزاران با كمي هي عد علم اهل از كه ميكنيم زندگي روزگاري در <ما
و عÇلم در تحقيق به جسته فرصت را زمان غفلتهاي كه هستند آن درصدد كه ماندهاند
و ميپوشانند باطل جامهي را ماحق زمان نمايان حكيم بيشتر و بپردازند آن پايداركردن
راه در جÇز مÇيدانÇند كه را چه آن و نميگذارند فراتر قدمي دانايي به تظاهر و ريا حد از
عرضه و حق جستن در جهد كسي كه ببينند ا گر و نميدارند عرضه خود تن خواستهاي
خر مسÇت و مÇيشمرند خÇوار را او دارد خدعه و خودنمايي و باطل ترك و راستي داشتن

/2ê3 ص Ç ê

است4>/ همگان پناه و يار خدا حال هر در ميكنند/
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عالم زندگي طرز و زمان هي روحي از ام خي دقيق دريافت عميقو فكر عبارت اين در
دارد كÇه است اصÇيل ات اعيÇرب گÇويندهي فيلسوف همان درست و است آشكار نمايان

ميزند/ حرف
ميخوانيم عبارتي است ام خي جواني آثار از باز كه سينا ابن درترجمهيخطب¹الغرا¾
نفي آن و ميكند بيان را سخن همان اصيل دررباعيات نيز فكرش پختگي دوران در  كه

است: متعال ايزد از غرض
و عÇجز از غÇرض كÇي نبود غرض چيز هيچ در را عال و عز ايزد كي دانستن <ببايد

/31ì ص Ç 1

باشد1>/ غرض صاحب نقصان
ميبينيم: نيز رسالهكونوتكليف در را مضمون اين عين

ولي بÇاشد/// خÇالي چÇيز?>/// ايÇن هست <آيا مطلب از كه نيست موجودي <هيچ
اشيا¾ از عبارت آن و باشد خالي (چرايي) "لميت" از اشيا¾ موجودات بعضي است ممكن

/33ì ص Ç 2

است2>/ واجب
مينويسد: ميرود پيشتر مطلب قدري وقتي رساله همين در

نيز وي وجود به نيست راه الوجود واجب ذات به را (چراÄي) لميت كه <همانگونه

/388 ص Ç 3

ندارد3>/ چراÄي باري اوصاف از يك هيچ و يافت نخواهد راهي
از هÇم بÇاز رسÇاله كه اين با است/ امي خي اصيل فكريرباعيات فضاي همان اين و
بÇه رسÇمي پÇاسخي كÇه مÇيكوشد او بÇهعالوه ق) / ه ê73) است ام يÇخ جواني  كارهاي
را اشرف امكان هي نظري ميخواهد كه آنجا بدهد, ÇÇ است قاضي يك كه ÇÇ سÆالكننده
كÇه مÇيرساند غيرمستقيم بهطور فيالواقع و مينويسد دوپهلويي عبارت چنين كند بيان
كرد ر تصو ميشود و ندارد قطعي استحكام اسالمي اÄيان مش حدود و فيض فلوطيني نظريه

خود/ خودي به كالم ت قو نه باشد نفس ضعف از ناشي آن پذيرفتن  كه
مÇيباشد/ شÇرافت درجÇهي در مÇوجودات تفاوت مسأله مساÄل/// مشكلترين <از
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نتوان را خردمندي و فرزانه كه جا آن تا شدهاند حيرت دچار بسياري مسأله, اين در بدان
رين المتأخ افضل من معلم و من شايد و نباشد گريبان به دست ر تحي با باب اين در كه يافت
بهجايي بحث درنتيجهي و كرديم نظر امعان مسأله اين در بيشتر سينا بوعلي الرÄيس شيخ
بوده ما نفس ضعف واسطهي به يا قناعت اين و كردهايم قانع را خود نفوس كه رسيدهايم
ت قو واسطهي به يا و شدهايم قانع دارد, آراسته ظاهري كه باطل ركيك چيز به كه است

/338 ص Ç 1

است1>/ كرده وادار اقناع به را ما كه ميباشد خويش نفس در  كالم
از سÇخن HالبÇغ مÇينمايد توجيه را "تكليف" ام خي كه رساله اين مطالب دنبالهي در

آن/ االمري نفس انيت حق بر تأ كيد نه است تكليف مصلحتگرايانه خواص
كرد: تحصيل ميتوان منفعت سه بهطاعات راجع نبوي الهيو نواهي اوامرو از <پس
معتاد شهوات در امسا ك به تا ميدهيم رياضت را نفس طاعت, وسيله به كه آن يكي

نمايد/ جلوگيري غضبي/// هي قو ازدياد از بتواند و شود
بر وسيله بدين تا كند عادت معاد/// احوال و الهي امور در تأمل به نفس كه آن دوم

نمايد/// تفكر ملكوت در بتواند و نيفتد غرور در و نمايد مواظبت عبادات
احكÇام اجÇراي بÇراي كÇه وعÇيدها و وعدهها و تهديدات و آيات واسطهي به سوم
اصÇول واسÇطه ايÇن بÇه و دهد تذكار را مردم شرع شارع است, الزم عادله سنن و قوانين

/3ê1 ,3ê2 صص Ç 2

كند2>/ اجرا آنها ميان را تعاون و عدالت
او به منسوب دررباعيات شده مطرح معماهاي و مساÄل تمام به ام خي گفتهاند كه اين
در شر و تضاد معضل به Âمث است/ مسامحهآميزي حرف داده, روشن پاسخ دررساالت

/339 ص Ç 3
/3ë9 ص Ç ê

ديگر و بوعلي نجات در كه داده پاسخي التضاد4/// رسالهضرور¸ و رسالهكونوتكليف3
و قاضي يك پاسخ در رساله دو هر Gظاهر و است موجود مطالب آن شبيه اÄيان مش  كتب
در صÇاحبنظر و بÇرجسÇته س مدر يك عنوان به ام خي است/ بانفوذ (امام) شرعي عالم
فÇلسفهي ديÇدگاه از رسÇمي جواب يك ميشد شمرده بوعلي تلو تالي كه مشا¾ فلسفهي
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التÇضاد/// رسÇالهضÇرور¸ هÇمين در بÇاشد/ هÇمين او معتقد Hلزوم كه اين نه داده اÄي مش
و هÇذيان به آنكه شرط به ميپذيرد الجمله ãفي را آن و ميدهد پاسخ نيز جبر بهمسألهي

/3ì0 ص Ç 1

است/ شده بيان اصيل دررباعيات كه است نظرگاهي همان اين و نشود1 منجر خرافه
عكسي نسخهي صورت به است بار لين او Gظاهر كه ام خي لثلثمساÄل جوابا رساله
مسألهي رساله اين در كه ميكنيم اشاره Áاجما است/ بسيار تأمل شايستهي ميشود, چاپ
اÄيان مش نظر برخالف ( كه بينهايت ات ذر مسألهي نيز و مرگ از بعد شخصي نفس بقاي

/ê1ì ص Ç 2

از هم اينها كه است2 شده مطرح نداشتند) قبول را ذيمقراطيسي ات ذر آنها چون است/
است/ امي خي اصيل ات رباعي عمدهي مساÄل

چÇنانكه هست/ مشترك مضامين او, فارسي مسلم ورباعيات ام خي عربي اشعار در
كمگيري كه به زمانه اهل <از گويد: فارسي به و انسانا>/ عشت ما تألفي ال <باهللا گويد: بهعربي

بلغ¹///>/ بميسور نفسي قنعت <اذا گويد: عربي شعر در نيز و دوست>/
چو استخوان يك به <قانع و خسان> و دونان منت كشي چند <تا گويد: فارسي به و

ناني>/ گندم زمغز دهد دست < گر و بودن>  كركس
اسÇتاد است/ كÇرده اسÇتدالل وجÇود اعÇتباريت بÇر آن در كÇه دارد رسÇالهاي ام خي
خÇلق در كه <شبهاتي افزوده: و است نموده نقد و نقل را برهان آن آشتياني ين جاللالد
بلكه علمي دقيق مباني در را ام خي تضلع عدم شده, ذ كر ام خي از جبروقدر مسألهي اعمالو

/113 ,11ë صص عرفان, و فلسفه نظر از هستي Ç 3

برداشت را مسلم اندازهي اين آشتياني استاد نوشتهي از ما ميسازد>3/ آشكار را او ر تحي
هÇمان ايÇن و نÇمانده وفÇادار قديم حكمت مباني به ام خي نيز ايشان نظر طبق كه ميكنيم
بعضي است, ني معي سÆاالت پاسخ در امي خي همچنانكهرساالت است/ فضايرباعيات
صي خÇمش رخÇدادهÇاي يÇا پرسشها به مربوط داستانهايطربخانه طبق نيز اتش رباعي

است/ مشابهتهايرساالتورباعيات از هم اين و ميباشد



خيام انديشههاي در تأمالتي

و داشتم ترديد ام خي عمر به ات رباعي انتساب صحت به راجع پيش, سالها خيلي از
گرفته خود به ذووجهين هاي قضي صورت دانشمند ام خي شاعرو ام خي مسألهي من ذهن در
از رباعي همه اين نبوده, ا گر و نكردهاند? ذ كر معاصرانش چرا بوده, شاعر ام خي ا گر بود:
اشعار از هرجا گذشتهام آثار در جهت همين به است? شده داده نسبت او به چرا و  كيست
اينجا در ا كنون ام>/ خي به منسوب <رباعيات نوشتهام: Hعموم آمده, ميان به سخني ام خي
تÇا آمÇده دست بÇه اطالعات و معلومات به نسبت كه ي درحد مسأله اين براي ميخواهم
و دانشمند ام خي ميان كه بگويم و كنم عرضه پاسخي كرد, قاطع اظهارنظر ميتوان امروز

شد/ قاÄل "اينهماني" ميتوان ÇÇ مسلم رباعي سي از كمتر حد در ÇÇ شاعر ام خي
سÇنت و بÇود ادب و علم كانون آن معتبر شهرهاي و بزرگ خراسان روزگار آن در
طÇبيعي, حكÇمت كÇالم, تفسير, ات, ادبي در ام خي داشت/ دوام آنجا در ايي مش فلسفهي
شÇواهÇد و حكÇايتها موارد اين از يك هر بر و است يافته مهارت ات الهي و ات رياضي
بÇر بÇيهقي و ميبالد خود بر كرده ادبي بحث ام خي با اينكه از زمخشري هست/ تاريخي
چون متكلمي اينكه است/ گواه داشته, برتري فن استادان قراÄتقرآنبر در ام خي اينكه
در ام خي مهارت بر ÇÇ است خوانده درس نزدش يا و ÇÇ پرسيده مطلب ام خي از الي غز د محم
است, مطرح آن در متكلمان بر اشكاالت زيركانهترين كه اتش رباعي و دارد داللت  كالم
و طÇبيعي حكÇمت ام يÇخ اصلي ميدان اما ميدهد/ نشان كالم مباحث در را گوينده ق تعم
وزن و مكÇانيك در را مÇطالعاتش او سÇاخت مÇيزانالحكÇمهي است/ الهÇي و رياضي
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داشÇته مÇهارت هم هواشناسي در و پزشكي موسيقي, در و مينماياند اجسام مخصوص
از نجوم در ميكند/ في معر رياضي نابغهي يك عنوان به را او جبر در ابتكاراتش و است
نÇف پÇيشوايÇان از تÇن سÇه هÇمراه كÇه جاللي تقويم و بوده زمان دانشمندان بزرگترين
در علمي كارهاي دقيقترين جملهي از ما قرن تا كردهاند, تنظيم زمان آن در ستارهشناسي
تأسÇيس مأمÇوريت مÇلكشاه دسÇتور بÇه ام يÇخ GاهرÇظ است/ مÇيشده محسوب باب اين
نظامالملكو مرگ با كه است بوده شده تأمين هم آن بودجهي و داشته ي مهم رصدخانهي
را خود حاميان كه ام خي و ميماند ق معو موضوع ق) / ه ê8ë) كم فاصلهي يك در ملكشاه

ميشود/ منتفي رصدخانه تأسيس و ميكند بازگشت خراسان به بود داده دست از
ژرفانÇديشي اثÇر بÇر آنكه با و شمردهاند سينا بوعلي تلو تالي را او ات الهي در اما
حكÇمت مÇباني بÇه استواري اعتقاد بوعلي استادانش) استاد واقع (در استادش همچون
ميكردهاند او از پرسشهايي Hرسم ا گر استو ميكرده دفاع Hرسم آن از اما نداشته, مشا¾
هÇم نÇجوم" احكÇام "عÇلم بÇه اينكه ه توج جالب است/ ميداده جواب مباني همان روي

است/ ميداده جواب مباني طبق ميشده, سÆالي او از ا گر اما نداشته, اعتقادي
در كÇه آن بÇا ميسازد, آ گاه او مقام از را ما ام خي علمي كارهاي فهرست به نگاهي
ق / ه êì7 در ام خي است/ نداشته اصرار ضرورت به جز رساالت تصنيف و كتب تأليف
ر ظفÇم و لوكري ابوالعباس همراه تا شده احضار اصفهان به سالگي هشت و بيست بهسن
تقويم اصالح كار در بيهقي معموري و واسطي نجيب بن ميمون و كوشك ابن و اسفزاري

است/ بوده رصد مشغول معموري و لوكري همراه ق / ه êì7 تا ê70 از جويد/ شركت
شÇرح ق / ه ê70 سÇال بÇه نÇوشته, را مÇقابله و رسÇالهيجبر ق / ه êì7 از بعد  كمي
را توحيد در ابنسينا اي غر خطبهي ق / ه ê72سال در كرده, تأليف مشكالتاقليدسرا

كرده تأليف ق / ه ê73 در را نسوي سÆال سه به پاسخ و وتكليف رسالهيكون و ترجمه

/ì7 Ç ì8 نيز و ê7 Ç ë0 ص خيام? يا خيامي Ç 1

است1/ نÇوشته ق / ه ë00 سÇال حÇدود در فÇخرالمÇلك بÇراي را دروجÇود رسÇاله است/
است شده معلوم ا كنون دارد عاميانه نيمه علمي نيمه مطالبي و شيوا نثري كه نوروزنامههم,
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/103 ص همان, Ç 1

است1/ ام خي شا گرد هروي افع عبدالر آن از قوي احتمال به  كه
ام خي اينكه در اما است, ميبرده بسيار وقت ستارگان رصد و تقويمي جداول هي تهي
از كÇه بÇاشد اين علتش شايد كرد/ ترديد نميتوان نداشته, تأليف به هم چنداني عالقهي
تÇنها لذا بÇوده, شده بياعتقاد نيز ا¾ مش فلسفهي نتايج يا مباني به و بيزار رات مكر تكرار
قÇلم بÇه رسيده بدان تازه چه آن ات رياضي در اما نوشته, چيزهايي فلسفه در بهضرورت

است/ آورده
لقب آن و است داشÇته هي وجÇت قÇابل جÇاه و حÇرمت هÇم بزرگ خراسان در ام خي
بخارا در ميدهد: نشان را وزير يك حد در مقامي نوشتهاند, او براي تراجم در كه "دستور"
بود شهر عمدهي ذ متنف يا و اختيار صاحب نيشابور در مينشستو تخت يك بر سلطان با
بÇا كÇه زمÇانهايي در اقل حد ام خي نيز و برميآيد) بدو خطاب سنايي نامهي از (چنانكه
بوده برخوردار هي توج قابل درآمد از ميكرده اراÄه علمي خدمات و داشته ارتباط دربار
از مÇعاش ديÇنار هزار ده سالي برميآيد كاشاني خواجه با گفتگوياش از چنانكه است/

/333 ص منشĤتخاقاني, Ç 2

و فÇقر نÇوعي كÇه ات اعيÇرب از تÇعداد آن اساس همين بر است2/ ميگرفته عالي" "ديوان
در كه قناعت ستايش اما است/ مردود داخلي نقد جهت از ميدهد نشان را خا كنشيني
زماني جهت از استو تأييد قابل آمده, هم بلغ¹///> بميسوز نفسي قنعت <اذا ام خي عربي شعر

ميشود/ مربوط ام خي خانهنشيني دورهي به
لذا و است مسلمي امر زندگياش دوران در ام خي اجتماعي و فرهنگي واالي منزلت
از نيز ميكند, تصوير شاعر براي را خفيفي و خوار و رسوا وضعيت كه اشعاري و افسانهها
ا گر ام خي است/ شده داده نسبت شاعر به و ساخته بعدها و است مردود داخلي نقد جهت
چنگ نازي مايهي دست از خود بÔستان و سرا و باغ و خانه در ميخورده شراب Hفرض هم
آن لذا خÇراب, كÇنج و خÇرابÇات و مÇيفروشي و ار" مÇخ "خانهي در نه ميخورده, نواز
مÇنحول مÇينماياند خÇراب و خراباتي قلندري را شاعر و دارد الفاظي چنين كه اتي رباعي
ام خي شعر در معشوق و مستي و مي تعبيرات كه بيفزاييم هم را نكته اين اينجا در است/
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نيست رسمي شاعري ام خي است/ رات مقر و آيينها به پازدن پشت و خاطر فراغ بهمعني
خالي و ساقي و شراب از متكلف و مصنوع و شاعرانه توصيف صرف كه اشعاري آن لذا و
ايÇن و بÇاشد ام يÇخ از نÇيست مÇمكن داخلي نقد طبق است فيلسوفانه تأملي و انديشه از
تصريح بدان نيز دانشمند امشناس خي دو همايي مرحوم و فروغي مرحوم كه است نكتهاي

است/ نپذيرفته را ات رباعي آنگونه نيز دشتي علي حتي و  كردهاند
است داشÇته حاسداني و مخالفاني هم ا گر مرده, محترمانه و زيسته محتشمانه خيام
اينكه ي حت و برسانند بدو آسيبي نتوانستهاند او زيستن خردمندانه و او موقعيت بهسبب
را او كÇمحرفي و خÇودداري مÇيورزيده, بÇخل تÇعليم در و بÇوده خÇلق تÇنگ نوشتهاند
هر به زدهاند, حرفي او ديانت در روزگار اهل از بعضي قفطي, قول به هم, ا گر ميرساند/
آن در بهتان تهمتو است/ شده رجوع و رفع ام خي عاقالنهي و معتدل متينو رفتار با حال
كÇالمي گÇروههاي كÇه نÇيشابور يÇا اصÇفهان مثل محيطهايي در بهويژه بوده, رايج عصر
و داشÇتند خÇورد و زد هÇم بÇا شÇيعي و حنبلي شافعي, حنفي, مذاهب و كرامي و اشعري
خÇيلي بÇايد ام يÇخ مÇثل سÇرشناسي آدم و مÇيگذاشÇتند هم سر به سر باطنيان و ظاهريان
لطمه سال سه و هشتاد يا سال هشت و هفتاد يا سال پنج و هفتاد كه باشد رفته راه حكيمانه
مذهبي دانشمندان به ي حت كه تهمتي گردد; عقيده سو¾ به هم مت فقط و نخورد ضربهاي و

ميشد/ زده هم
¹ جÇح" لقب بÇرابÇر در چÇيزي را آن كرده, تأمل الحق" ¹ حج" لقب روي طباطبايي
الحق" ¹ حج" لقب اين پيشتر است/ كرده ي تلق ه اسماعيلي ت" حج" لقب و الي غز االسالم"
رفته كار به نيز ششم قرن شاعر انوري حكيم براي لقب اين ميشد/ اطالق سينا بوعلي به

است/
مردي تصنيف و تدريس نيز علميو تحقيقات بÔردن پيش آموختنو دانش در ام خي
و دنÇياطلبي اسباب علم, و شده آميخته باطل با <حق اينكه از و ي, جد بسيار است بوده
و است صادق و راسخ حقيقت جستوجوي در او خود ميكند/ شكوه گشته> مردمفريبي
خÇالل از كÇه داشÇته عÇميقي دروني زندگي هم روي بر و گردان, روي فريب و باطل از
همان اين و برد, پي آن از گوشههايي به ميتوان معدودش ورباعيات محدود نوشتههاي
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نÇهان را <اسÇرارش يÇعني تÇبدو> ان دÇالب و اسÇراره <يكتم ميگويد: قفطي كه است چيزي
تÇنها شÇايد كÇه ام يÇخ پÇربار و كÇمشمار ربÇاعيات مÇيشود>/ آشكÇار ناچار و ميداشت
كÇتابهايش كÇنار و گوشه در را آنها او يا داشتند اطالع آنها از دوستانش محرمترين
چنانكه كرد/ بروز و ظهور به شروع تك تك او از پس نسل دو يكي ميكرد يادداشت
چو (دارنده است كرده ياد اصيل رباعي يك از ق) / ه ì0ì (متوفي رازي فخر بار لين او

آراست)/ طبايع تركيب
نتيجه اين به را ما نيست ممكن ام"/ خي "عمر نه است بوده شاعر ام" خي "علي كه اين
داده نسبت امي" خي "عمر به طباطبايي محيط مرحوم مزعوم ام" خي "علي اشعار كه برساند
يÇاد امي يÇمرخÇع شÇاعري از او مÇعاصران كÇه اين باشد? شده چنين بايد چرا است/ شده
خÇود جوانÇي سن در بيهقي و عروضي نظامي و زمخشري نيست/ غيرطبيعي نكردهاند,
بÇرايشÇان را بÇودارش ربÇاعيات تÇودار فÇيلسوف كه نبودهاند آن قابل و ديدهاند را ام خي
نÇبوده, هم حكمت و كالم در تعمق اهل حتي نبوده, ذوقيات و شعر اهل خازني بخواند/

است/ بوده ستارهشناس و رياضيدان Hصرف
ام خي معدود ات رباعي نسل, دو يكي گذشتن و ام خي مردن يعني شخصي, موانع رفع با
شايد است/ شده ظاهر كمكم است بوده او خاندان دراختيار يا و او دوستان حافظهي در  كه
او ربÇاعيات نشÇر در كÇه باشد بوده كساني از ام) خي اعقاب (از نيشابوري شاعر شاهفور

/138 ص شهيدي, جعفر سيد چاپ آذر, آتشكدهي ;10ë ص رمضاني, چاپ دولتشاه, تذكرهي Ç 1

كÇه است ه توج جالب نوشتهاند)/ فاريابي ظهير شا گرد را (شاهفور1 است/ داشته دست

عÇمر> يÇاق زر و حÇيله ايÇن از چÇند <تÇا و (1ê1 گÇذرد>(طÇربخانه, زندگاني ز ت سفن يك < گر رباعيهاي Ç 2
<افسوس و (2ëì,طربخانه ;1ë3 صافي>(آ كسفورد, الله گون لعل مي ده <در و (17ë,طربخانه ;11ì (نخجواني,
ظÇهير ديÇوان چÇاپ دو هÇر است(به ظهير آن از آمده, خيامي مجموعههاي در كه بگذشت> جواني اماي  كه

شد)/ مراجعه رضي هاشم و بينش تقي تصحيح فاريابي,

از ديگÇر بÇعضي ا گر عجب چه است/2 مشهور ام خي نام به ظهير ات رباعي از مورد چهار
كنيم ه توج ا گر بهويژه باشد, شاهفور يا ظهير آن از نيز ام خي به منسوب مصنوع ات رباعي

شرواني/ جمال تبريزي, رشيدي اهري, عبدالقادر Ç 3

ديگر بار يك ميشود, مربوط آذربايجان3 حوش حولو به ام بهخي مربوط منابع  كهبيشتر
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و است بÇوده شÇاهفور قÇوي احتمال به ام خي ات رباعي ج مرو كه ميشود تأييد فرض اين

كÇان صÇراحÇي و است مÇذاب لعل <مي رباعي يا و افتاده> نگون است طاسي چو چرخ <اين رباعي Âمث Ç 1
است>/

بÇاشد/1 بÇوده فÇاريابي ظÇهير يÇا او آن از ام خي شاعرانهي Hصرف رباعيات از بعضي شايد
نيست/ عجب و دارد نظير ات ادبي در اشتباهها و خلط و انتسابها اينگونه

آنجÇا در است بÇوده مÇمكن كه ديگر جاي هر و اصفهان, و ري خراسان, ويراني
ات رباعي آن كه است شده باعث شود, يافت ام خي معدود ات رباعي دستنويس مجموعهي
نيست عجب و است رفته ميان از عظيم كتابهاي بزرگ ويرانگري اين در گردد/ مفقود
رباعي چهار تنها هفتم قرن از و باشد رفته ميان از هم ات رباعي يادداشت برگ چند ا گر
فÇارسي و عÇربي ديوان از حتي باشيم/ داشته مانده, جاي به كتابها در حافظه از منقول
بوده ديده را آن داب Ðاال تلخيصمجمع صاحب مغول حمالت از بعد كه هم ام" خي "علي
مÇيان در سÇخن حكيم امي خي عمر از نه هم االلباب لباب در نيست/ برجاي اثري است
بÇر نداريم دليلي كه ميكند اعتراف هم طباطبايي محيط خود شاعر/ ام خي علي از نه است

/10ê ص ام, خي يا خيامي Ç 2

باشد2/ شده انتحال امي خي عمر نام به ام خي علي ازرباعيات[مزعوم] قسمتي اينكه
بÇه حÇافظهها از هÇم بÇاز ام يÇخ بÇه منسوب يا ام خي رباعيات كه است هشتم قرن در
بعضي بيشتر, سالو دويست از پس كه است طبيعي ميشودو نقل مجموعهها و نگها Ôج

اسماعيل/ الال كتابخانهي نگ Ôج و المجالس نزه¹ االحرار, مونس مÆلفان Ç 3

اهل نگنويسان3 Ôج اين كه ويژه به باشد, آمده ام خي نام به است ديگران آن از كه ات رباعي
چهار از بعد ام خي پذيرشرباعيات در ما مبناي حال اين با حكمت/ اهل نه بودهاند شعر
هر آنكه شرط به است, هشتم قرن در منقول ات رباعي همين هفتم قرن در منقول رباعي

باشد/ سازگار ام خي تاريخي شخصيت با و كند تأييد معتبر سند دو دستكم را رباعي
و ل د ج اهل را متكلمان ام خي است, آمده ام خي كليات درعلم دررساله چه آن بنابر
هي وجÇم احتمال اين و است نميپسنديده را آنان روش و ميدانسته اقناعي تهاي حج
نÇمايش فÇيالواقÇع و مÇتكلمان دستانداختن براي Hصرف ام خي ات رباعي بعضي كه است
آنÇان كه ميگويد فيلسوفان باب در اما است/ شده اقتراح يا سروده آنان عقايد تناقضات
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وفا نتوانستند آن منطقي لوازم تمام و آن شرايط به گرچه شدهاند, پناهنده عقلي لهي بهاد
عÇملي و عÇلمي نÇفوذ و قدرت داراي ايام آن در كه را تعليميان يا اسماعيليان قول  كنند/
و اشكاالت داراي او صفات صانعو معرفت گويند كه ميكند نقل اثبات و نفي بدون بودند
با را صوفيان نظر باالÑخره و نيست معصوم امام تعليم جز چارهاي و است متعارض ادلهي
شود صافي روحشان ميخواهند اخالق تهذيب و باطن تصفيهي راه از كه ميآورد تأييد

/ê0ê عباسي, دلوي محم كوشش به ام, خي عمر حكيم پارسي آثار ات ي كل Ç 1

بيابد1/ ملكوت تصوير قابليت و
اين از هم را ام خي شايد و يافت عرفان به نظري گرايش عمر اواخر در نيز سينا بوعلي
ام خي هفتم قرن نيمهي تا ه صوفي اينكه ه توج جالب اما انگاشت/ توان بوعلي مشابه جهت
را فوق عبارت اينان شايد است, كرده اشاره طباطبايي محيط همچنانكه و نداشتند قبول را

/ 8ê ص ام, خي يا خيامي Ç 2

بودند2/ نديده ميدهد, ترجيح را ه صوفي نظر كه ام خي از
است: سروده چنين ام خي رباعي جواب در نيز اهللا نعمت شاه

مÇاست صÇورتگر Öطبع كه صورتبستي كÇاست و كÇم نگشÇتي ار طÇبايع تركيب
كÇامرواست ري صوÇÇم را عÇÇالم كسÇان كÇÇاين بÇدانÇند تÇÇا بكÇÇاست و پÇÇرورد
مÇيزيسته ايÇران در آنÇان تبليغات اوج زمان در ام خي كه نيز اسماعيليه مورد در اما
ام خي محتمل ارتباط به راجع معاصر عربي قان محق بعضي و مستشرقان كه گفت بايد است,
حا كم طرفين بين رضايتآميز سكوت نوعي است مسلم چه آن گفتهاند/ سخناني آنان با
ميداشÇته هي توج آنان تقريرات به حكيمانه خاموشي با ام خي كه ميآيد نظر به و بوده,

است/
حÇاشيهي از مÇينوي مÇجتبي كÇه است مÇنسوب ام يÇخ بÇه شعري مايه اين در Hفاقات
دارد را ناصرخسرو شعر لحن شعر اين است/ كرده يادداشت ق) / ه 70êخ مور) ربابنامه

و بوده تعليمي انديشههاي از متأثر ام خي كه است زماني به مربوط باشد ام خي از Hقطع ا گر و
حÇج سفر مسير در بينگاريم درست را شعر انتساب ا گر است/ گفته سخن آنان لحن با يا

است: شده سروده ري از عبور هنگام
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قÇضات ز مفلسفي اندر ري شهر به شبي حÇيات آب سÇوي راست مرا نمود رهي
دعÇوات شب بÇه آسمان بر بخواني ا گر خÇواه دانش ÖردگارÇك از كه گفت نخست
ممات حيات پساز بگريد زار تو بر مكÇن كه بيقرار گونه آن بر خويش حيات
////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////

وات Ôر ادقانÇÇص و حكÇÇايات قان حقÇÇم دور از نÇمودهانÇد عÇرصاتي تÇÇرا ا گÇÇر
عÇرصات هي صÇق و حشÇر منتظر تو دل هÇنوز و نشستهاي محشر ترازوي در تو
////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////

حÇاجات بÇرآوري تÇÇا هÇÇمي دور راه ز كÇني صÇرف مÇال و بشÇتابي جÇح راه به
دو به كالمي, است مسألهاي فيالواقع كه آن با الهي", قضاي در شر "دخول مسألهي
از آن يت اهم سبب به يكي است: يافته راه ÇÇ بوعلي جملهشفاي از ÇÇ فلسفه كتب در جهت
كÇه مÇباحثاتي و ايÇرانÇي انديشهي در ثنويت سابقهي ديگر مردم, عقايد با ارتباط لحاظ
راه بÇه اسÇالمي ليÇهي او قÇرون در زندقه) (اهل مانويت به متمايالن يا مانويان Hخصوص

بودند/ انداخته
هر تعليميان, چه و عرفان اهل چه و متكلمان چه و فيلسوفان چه اسالمي, متفكران
شÇرور ميگفتند: ايي مش فيلسوفان كنند/ حل را مشكل اين تا ميكوشيدند روشي به يك
خير و است قليل شر است, نسبي شر است, تصادم و تزاحم عالم ه ماد عالم عدمياند, امور

تÇدين, مهدي دكتر از محض خير مقالهي نيز و بعد به 1ë3 ص ,3 ج ري, مطه استاد شفا, الهيات درسهاي Ç 1
/7ë تير Ç فروردين دانشگاهي, نشر مركز معارف,

بديهي نميرود1/ ميان از نوع ولي ميرود, ميان از فرد ات/ بالذ نه است بالعرض شر  كثير
كمال عدم يا ذات عدم بلكه نيست, ذات داراي <شر اينكه: مانند عبارتي پذيرش كه است

است/ دشوار بسيار بپذيرد, ميشنود را چه هر نخواهد كه كسي براي است/> ذات
خود و بود, كرده پر را فضا متكلمان غلغلهي كه آموخته علم زيستهو محيطي در ام خي
است/ خÇوانÇده درس ق) / ه ê19 Ç ê78) جÇويني الحÇرمين امÇام ابÇوالمÇعالي نÇزد ام خي
از ژرف و ل او دست نابعÇم از ام خي و است اشعري ل او قدر صاحبنظران از ابوالمعالي
تÇناقضات طÇرح راه از يا جد, به ام خي كه آنجا شايد است/ يافته آ گاهي اينان انديشهي



247 خيام انديشههاي در تأمالتي

كÇه آنجÇا شÇايد و دارد درنظر را اشعريان ميكند, مطرح را جبر عصر, بر حا كم فكري
از ÇÇ بÇودند ا تجزÇالي هي ذر در ذيÇمقراطÇيس نÇظريهي مÇخالف كÇه ÇÇ اÄيان مش برخالف
ميكند/ حركت اشعري ذهني زمينهي بر هم باز ميآورد, ميان در سخن ات ذر هي فرضي
(اسÇتاد جÇويني الحرمين امام اما است, ممكن عالم بهترين عالم كه داشت تأ كيد الي غز

/2êê ص ديناني, ابراهيمي غالمحسين اسالم, جهان در فلسفي فكر ماجراي Ç 1

گÇويندهي ام يÇخ ايÇنجا در نÇميدانست1/ مÇمكن عÇالم بÇهترين را عالم ام) خي و الي غز
مÇتكلمان عÇقايد تعارض دادن نشان براي كه آن يا ميشود نزديك جويني به رباعيات
به <متكلم قديم: فلسفهي معاصر سان مدر از يكي قول به مينماياند/ وا نزديك بدو را خود

الهي>/ حكيم تا است نزديكتر طبيعي حكيم
معلل باري فعل آيا كه است مطرح سÆال اين آن در كه هست كالمياي Ç فلسفي بحث
جÇمله از و نÇيست غرض به معلل باري فعل كه ميگفتند اشعريان نه? يا هست غرض به

/23 انبيا¾, Ç 2

با خود, مباني برطبق معتزله, ميكردند/ استناد يÔسألون>2 هÔم و يفعل عما ÔسألÔي <ال بهآيهي

/11ë مÆمنون, Ç 3

يك هر و ميدانستند غرض به معلل را باري افعال نيست>3 عبث <خلقت اينكه به استناد
سرايندهيرباعيات, ام خي ميآوردند/ خود براي روايات از داتي يÆم و شواهد گروه دو از
بÇه متمايل Gظاهر متكلمان, افكار تعارضات و تناقضات دادن نشان براي Hصرف يا جد به
شكست?> كه كين به پيوستو كه مهر <از نيست: غرض به معلل باري افعال كه است اين
فرق فاعل غرض و فعل غرض ميان كه ميكردند حل صورت اين به را مسأله همين حكما

/77 ص ,3 ج ري, مطه استاد شفا, الهيات درسهاي Ç ê

نه خداست فعل از ر متأخ <حكمت كه است اين معضل اين رفع در ديگري تقرير هست4/

بعد/ به 73 ص همان, Ç ë

ميرسيم/ الهي تقدير يا طبيعي تصادف مسألهي به كه اينجاست از او>5/ فعل بر م مقد
هيچ كه گفت ميتوان مييابد, معاد عقيدهي با ارتباط نحوي به كه اتي رباعي دربارهي
دنيا اين به انسان كه ميگويد قدر همين ام خي ندارد/ اسالمي اعتقاد با قطعي مخالفت يك
شÇرعي) ديدگاه از خوب يا بد عمل هرگونه (براي داريم كه فرصتي اين و نميگردد باز
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است: خبر چه سو آن نميدانيم ما و نميشود تكرار و است موقعيت همين به منحصر
آمÇدگان بÇاز انÇنش ميندهد آمÇدگان كس فÇراز يكÇان يكÇان رفتند

و
راز گÇويد مÇا به تا كيست آمده باز دراز راه ايÇن رفÇتگان جÇÇملهي از

و
باز يك يك عدم بهصندوق افتيم رفتي رفتي, چو نيست آمدنت باز

بعضي ميشود/ نيست ص, مشخ شخص اين كه ندارد منكري و است همين امر ظاهر
هركس روح كه گفتهاند بعضي و ميپيوندد واحد نفس يك به نفوس همهي كه  گفتهاند
بÇهشت كÇه جÇا <آن است: گفته كه اين د/ رميب ت لذ يا ميكشد عذاب Hص مشخ و Gمنفرد
ترديد بلكه نيست, باشد) داشته كه معنايي (هر بهشت انكار معني به نرسي> يا رسي است
دست موعود بهشت به بتوانيم است بعيد داريم كه كرداري و رفتار با ما كه است اين در

بداند/ بهشتي را خود Hيقين و Hقطع كه هست عي متشر مسلمان كمتر يابيم/
مطلب حديث, ظواهرقرآنو توجيه يا و تأويل و تفسير و معاد, كيفيت در بحث اما
در مشهور خالف سخنان فيلسوفان, نيز و تعليميان) (عرفا, باطن اهل كه بوده دامنهداري
و ميدارد بيان را روحاني معاد فقط رسالهياالضحويه در سينا بوعلي چنانكه دارند/ آن
طريق من اال اثباته الي× سبيل ال و رع فيالش مقبول هو ما منه المعاد ان انتعلم <يجب گويد: درشفا

ص مÇيردامÇادي, يÇن مالالدÇج سÇيد كوشش به عاملي, علو العابدين زين بن احمد سيد مير غيبيه لطاÄف Ç 1
شفا/ از نقل به ,êì8

عندالبعث>1/ للبدن هوالذي و ¸ بوالن خبر تصديق و ريع¹ الش
از را روحÇاني مÇعاد و دانسÇته كالم علم مساÄل از را جسماني معاد نيز دواني محقق

/ê82 ص غيبيه, لطاÄف Ç 2

حكمت2/ مساÄل
الهي حكيمان رغبت كه است شده نقل سينا بوعلي از كتابلطاÄفغيبيه همين در
ا گÇر بÇلكه جسÇماني/ لذايÇذ بÇه رسÇيدن از است بÇيشتر روحاني سعادت به رسيدن در

/êì9 ص Ç 3

نكنند3/ التفات بدان شود اعطا اينان به بدني تهاي لذ
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را وحÇوش و مÇردمان هÇمهي رÇحش وابÇج زمÇين روي در موجود هي ماد كه اين
بÇعينها مÇوجودات ايÇن تÇا شود تكرار بايد فلكي و طبيعي شرايط تمام اينكه و نميدهد

بعد/ به êë1 ص دانشگاهي, نشر مركز صدرا, مال معاد و مبدأ ترجمهي Ç 1

ميكرد/1 برخورد آن با عادي ر تصو طبق معاد كه بود كوري گرههاي كنند, ظهور دوباره

شÇيخ رين, تأخÇم از ميكرد/ ابا¾ آن تدريس از طباطبايي مهي عال كه است چنان معاد از صدرا مال سخنان Ç 2
جسم به است نزديك خيلي كه ميانگاشت ليايي هورق جسم با نيز) را پيغمبر معراج (و معاد احسايي احمد
تنكابني, العلما¾, كردند(قصص تكفير را احسايي شيخ كه بود داليلي از يكي اين و قدما منفصل خيال يا مثالي

/(êë Ç ê7 ص اسالميه, چاپ

جسم به جسماني معاد او)در پيروان2 و صدرا مال) اسالمي فالسفهي از ران متأخ ا كثر
ري مطه استاد مرحوم معتقدند/ حركت) و لپذيري تحو خاصيت بدون) ابعاد داراي مثالي

گويد: مورد اين در
ايÇنها وقت, آن نÇيست/ حÇركت و ه ماد ولي هست, جسماني ابعاد مثال عالم <در
است جسماني معاد ميگويند كه است اين حرفشان هم معاد باب در صدرا] مال پيروان]
ي ماد ولي هست, هم آنجا در هست اجسام در كه ابعادي يعني است جسماني ي/ ماد نه
كÇه آنهايي معاد باب در نيست/// رسيدن فعليت به ه قو از و تكامل و ر تغي يعني نيست,
فÇرق نيست/ جسماني Âاص كه بود اين مقصودشان است, محض روحاني معاد ميگفتند
نه و صورتي نه و دارد بÔعدي نه كه است محض عقلي نميگذاشتند/ ي ماد و جسماني ميان
آنها ثين, محد يا متكلمين اغلب مثل ميدانستند محض ي ماد را معاد كه آنهايي شكلي/
Hزمان فقط هستند يكي دو هر آخرت و دنيا نيست, آخرت و دنيا بين فرقي Âاص ميگفتند
انتهاي كه زمان از جايي به ميرسيم برويم جلو را زمان ا گر يعني دارند فرق همديگر با
نشÃÇهاي يك آخÇرت بلكه نيست چنين نه باشد/ قيامت بعد به زمان آن از و دنياست///
چÇه بÇاشد مÇتناهي چÇه مÇا], يايÇدن [يÇعني زمÇاني نشÃÇهي ايÇن نشÃه/ اين ماوراي است
باطن در قيامت ندارد/ كاري قيامت به باشد هم غيرمتناهي ا گر نميكند/ فرق غيرمتناهي,
عالم اين باطن در كه است نشÃه آن و عالم اين باطن در است ديگري نشÃه است/ عالم اين
در حركت و ه ماد نيست/ ي ماد است, جسماني كه حال عين در هست/ هم جسماني است/
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/303 ص دوم, ج شفا, الهيات درسهاي Ç 1

نميباشد>1/ آن
ميرساند, را معاد امر در تشكيك نوعي كه ام خي اعتماد قابل ات رباعي از تعداد آن
Hممسل نيست/ آمدگان> <زمانهساز رات تصو در تشكيك جز درحقيقت شود, تحليل ا گر
موروثي اوهام است نميتوانسته انديشه صاحب و خوانده درس حكيمي عنوان به ام خي

دارد/ نگه خود ذهن در را
حÇاال بگÇيرد, قÇرار مال ك نميتواند هرگز الناس عوام <فهم ري مطه استاد قول به
زباني هر به بگوييد, را اين ميخواستيد و بوديد كلمات اين گويندهي شما كه كنيد فرض

همانجا/ Ç 2

بفهمد?>2/ را مطلب اين ميتواند كوچه سر ال بق آن بگوييد شما  كه
است/ متكلمان تعجيز براي Hصرف هم ام خي كلمات بعضي من گمان به اينها از  گذشته

كند: تنقيد را عاميانه رات تصو و روشن را معاد دشواريهاي ميخواهد او
دهÇند آوازه هÇمه كÇان بÇنشين فارغ قصور و حور از و بهشت از و دوزخ از

////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////
ماست آسودهي وقت ز فردوسدمي ماست بيهودهي رنج ز شرري دوزخ

و خÇود براي سودپرستان كه است دنيايي از پرشكنجهتر و سوزانتر جهنمي  كدام
از خÇوشتر بÇهشتي كدام كردهاند? تحميل همگان بر كه عبثي رنج و ساختهاند ديگران
مردم آزار است, نابخشودني چه آن است? وجدان بودن بيدغدغه و آرامش و آسايش

/(12 (قلم, اثيم معتد للخير اع من Ç 3

است: انفاق دارند تأ كيد آن بر نبي و حكيم چه آن و الناس3 حق غصب و است
مÇازار را خÇدا خÇلق و مكÇن غÇÇيبت مÇدار بÇاز زكسÇان داري كه لقمه آن

بÇيار بÇاده مÇنم جهان آن عهدهي در

همÇم و مÇاه تÇفكيك بلكه نيست/ جزا و حساب به بياعتنايي معني به عبارات اين

انعÇم يا دارد اهميت مستحبات به پرداختن بگزار>/ حق فريضهي و مكن <سنت است:
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مردم بسوزان منبر <ميبخور گويند: افواه در كه است آن نظير اين نشدن? مردم لقمهي
چÇنانكه سÇوزانÇدن/ مÇنبر و خوردن مي از است بدتر آزاري مردم يعني: مكن> آزاري

است: گفته هم حافظ
گناهينيست اين از ماغير ن كهدرشريعتÇك خواهي چه هر و آزار پي در مباش

Ê
رواست نگوييم نيست, روا گويند چه وان نكÇنيم بÇد كس به و بگزاريم ايزد فرض
رياست آنرويو زهدفروشيكهدر از بهتر نÇبود ريÇايي و روي او در كه نوشي باده

Ê
گويد: ام خي نيز و

مÇني چÇو ريش و تÇويي چÇون سبلت از دارد فÇراغت كÇرد جÇÇهان كÇÇه كس آن
است: كرده تكرار را معني همين نيز حافظ

مني همچو فسق به و تويي همچو زهد به نشÇود كÇم خÇانه كÇار ايÇن فسحت كه بيا
است/ بينهايت مكان و زمان پنداشتهاند, كوتهفكران كه است آن از بزرگتر هستي
( گردون) عالم گردش براي ما از فايدهاي نه ندارد, امور كل در تأثيري ما عدم و وجود
بهطور نميتواند كسي و ميافزايد گردون جالل و جاه بر ما بردن ميان از نه استو ر متصو

بود?> چه بهر از من بردن و < كĤوردن دهد توضيح قانعكنندهاي
"قديم" جهان كه شود معلوم و كند پيدا رجحان طرف يك داليل فرض, به هم, ا گر
ردني Ôم ما ه, قضي حالت دو هر در نميشود/ حل ما براي مرگ مسألهي ث", حدÔم" يا است

رفتني/ و هستيم
قديم چه محدث چه جهان مÔردم من چون

ديÇدگاهي هم اين ميرود/ كنار حقيقت روي از پرده مÔردن, با ميكنند خيال بعضي
نÇه را هسÇتي پÇيچيدهي خط كه ميكند اعتراف علمي تواضع با ام خي خودخواهانه/ است
كه آن شدن نيست با است برابر پرده افتادن بر اين, از گذشته عي/ مد نه و خوانده او خود
خبري پرده پشت كه است عي مد فرض با تازه اين و كند تماشا را پرده پشت ميخواست

ما: براي فهم قابل هست
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من نه و خواني تو نه رمط ق Ôم خط وين مÇن نÇه و دانÇي تÇو نÇه را ازل رارÇاس
من نه و ماني تو نه برافتد پرده چون تو گويمنو گفتو پسپرده هستاز

و نÇجوم در و ميدانسÇته Âكام را خود زمان ات طبيعي است/ بزرگ دانشمندي ام خي
آيÇات تÇفسير اسÇتادش گفتهي به ستارهشناسي دانش در و است ابتكار صاحب رياضي

يكي ميخواند/ را المجسطي كتاب انبيري عمر نزد الخيام بن عمر كه است آورده كبير تفسير در رازي فخر Ç 1
الي يÇنظروا <افلم آيه: اين تفسير داد: پاسخ خيام) يا (انبيري ميخوانيد? كه چيست اين گفت: روزي فقيهان از

/(33 ص ام, خي يا ì1)(خيامي بنيناها>(ق, كيف ما¾ الس

< كسÇي يÇا نÇميفهمم> و <نميدانÇم ميگويد: كه وقتي متفكري چنين ميديد/1 را قرآن

و عÇالم ام يÇخ انÇديشيد/ آن در و داد يت مÇاه اظÇهارنظرش بÇه بايد است> نگفته چيزي
ست Ôس را آنÇان دسÇتاويزهاي و بÇيثمر و نÇادرست را گÇذشتگان تحقيق مباني فيلسوف

ماند: خواهد بيپاسخ همواره پرسشها كه است آن بر و دانسته
درست نيست كسي راه اين در كه زيرا نÇرست تÇÇحقيق نÇÇهال بÇÇر دهÇÇر در

و حÇقيقتي از خÇالي گÇيرد, قرار ترديد مورد هرقدر الي غز و ام خي درگيري داستان
در كه الي غز مثل شخصي با ام خي مثل آزادانديشي مرد است مسلم چه آن نيست/ داللتي
بÇر و است سÇلجوقي سÇلطنت و اسي بÇع خÇالفت سÇخنگوي عÇمرش بÇيشتر قسÇÇمت
و تÇفسيق حÇربهي و مÇيتازد عÇارف و فÇلسفي تا گرفته باطني و رافضي از دگرانديشان
فÇتنه يÇازد; اصÇالح بÇه دست چÇه آن از بÇيش مردم ميان فيالواقع و برميافرازد تكفير
در الي زÇغ كه گفتهاند قان محق بعضي كه اين و است حتمي اصطكا ك و تنش مياندازد,
و الي غز برخورد هي قص كه آنان نمينمايد/ بعيد است, داشته نظر ام خي به تهافتالفالسفه

كردهاند/ كار حقيقي زمينهاي بر ÇÇ باشد ساختگي ه قص اين ا گر ÇÇ ساختهاند را ام خي
از بعد حال هر به و فداييان كارد ترس از يا يافت روحي ل تحو Hواقع الي غز اينكه اما
داستان كرد? خالي را معركه نظاميهها, بنيانگذار و الي غز حامي الملك نظام شدن  كشته

شود/ رسيدگي بايد خود جاي در كه است ديگري
قÇابل HبتÇنس و مÔجمل و رسمي پاسخهاي رساالتش در ام خي كه كرد ر تصو ميتوان
عÇنوان (بÇه فÇلسفياش شأن و عÇلمي مÇقام درخÇور چنانكه آن داده, سÆاالت به قبولي
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همان به قانع خود اما گفته, سخن مخاطب درحد نيز و بوده سينا) بوعلي نظير و جانشين
است/ شده منعكس ات رباعي در ذهنياش وسوسههاي و خلجانات و نيست جواب

و مÇطالعه سÇراسÇر طÇوالني عÇمر در كه ام خي مسلم ات رباعي كه كرد ر تصو ميتوان
پاسخ آنها از بعضي براي هم شايد نيست/ ام خي هميشگي سÆاالت شده, سروده تفكري

است/ بوده يافته
يÇا دشÇوار پÇرسش عنوان به Hصرف را رباعيات اين از بعضي كه كرد ر تصو ميتوان
متكلمان افكندن دشواري به براي Hمخصوص اغلوطه) و حجيه Ôا قدما قول (به "پارادوكس"
را رباعي دقيق پژوهشگر يا خواننده و شنونده كه است ميخواسته هم شايد است/ ساخته
سÆال <ا گر شيرازي: عرفي قول به و است غلط پرسش آن Hاساس كه برساند نتيجه اين به

/<? حظ چه جواب از باشد غلط
اسÇماعيليان روش حÇقيقت, جÇويندگان طÇريقهي چÇهار از كه كرد ر تصو ميتوان
انديشهاش و زندگي سير مطابق فه متصو روش و نيفتاد پسند را او متكلمان و (تعليميان)
كÇرده سÇير آن در عÇمري و بÇوده مÇوردپسندش كه نيز اÄي مش فيلسوفان روش و نبوده
نميتوانند كه كند ثابت متكلمان براي است ميخواسته همچنين و است نساخته قانعاش
فÇخر و شهرستاني و غزالي Âمث متكلمان بعضي كه همچنان كنند, اثبات را خود عيات مد

برسانند/ اثبات به را سينا بوعلي ويژه به فالسفه عجز تا كوشيدند ام) خي از (بعد رازي
هيچگرايÇي و هيچانگاري نوعي است رسيده بدان ام خي شرايط در متفكري چه آن

دارد: نشاني ما خود هيچگونهي و ناچيز واقعيت از كه است
نهاي هيچ آن از است باد تو بنياد نهاي هيچ جهان كار از بيخبر اي

بÇدين و داريم آن از فهمي ما كه معنا بدين است/ هيچ آسمان و اشكال م تجس حتي
نÇظامي ندارند/ ما احوال در تأثيري هيچ ستارگان و آسمان قدما, ر تصو برخالف كه معنا
اعتقادي تنجيم به اما بود, بينظير نجوم در ام خي كه ميدهد گواهي ام خي شا گرد عروضي

اخترگزار/ فالگير نه بود ستارهشمار عالم يعني نداشت,
يك در شدهايم/ واقع نيامده آيندهي و شده نابود گذشتهي ميان ما هم, زمان جهت از
و هسÇتيم تÇنفس و س فÇن به وابسته يا و است هيچ به نزديك يا شبيه كه داريم قرار "دم"
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نيستيم/ هما كنون كه گفت ميتوان كه است طوري ما هستي ميميريم/ بيآن
"دم" همين از بهينه استفادهي و فرصت اغتنام گرفت ميشود بالفاصله كه نتيجهاي

داد/ دست از را آن نبايد است/
برداشتها طبق هركس نيست/ بادهخواري و اشي عي Hحتم است> غنيمت <دم معني
نÇصيب و ببرد را سود بهترين تكرارنشدني لحظهي اين از ميتواند ارزشهايش نظام و

بربايد: را خويش
بايند Öبر كت خويش نصيب باي Öبر

هست ام خي ذهن در محتوم مرگ از كه وحشتنا كي تصوير آن "بربايند" كلمهي در
قهري سرنوشت اين هشداردهنده و برانگيزنده الفاظي با كه است اين ميخورد/ بهچشم

ميشود: يادآور را
شÇد خÇواهÇي فنا اسرار پردهي در شد خواهي جدا روح از كه درياب
شد خواهي كجا به نداني نوش مي آمÇدهاي كجا ز نداني باش/ خوش

امÇا دارد, شÇهرت كÇلمه) اين فلسفي تعبير به دونيسم ه) خوشباشي مسلك به ام خي
ميكند: عدم آرزوي گاه چنانكه است, بدبين و نوميد بسيار همو

نيم شاد خود وجود از زدن دم يك نÇÇيم آزاد عÇÇالم بÇÇÇند ز روز يك
يÇافتمي دري عÇدم سوي كاش اي وجÇود زنÇدان تÇنگناي ز چÇند تÇا

بÇعضي كÇه شكل آن به ام خي اينكه آن و كنيم اشاره دقيقي نكتهي به بايد پايان در
نه است علمي جبر دارد, گرايشي جبر به هم ا گر يعني نيست/ افراطي جبري پنداشتهاند,
پÇيش از سÇرنوشت به ام خي معتبر و اصيل ات رباعي از يك هيچ در مذهبي/ تقديرگرايي
تعجيز منظور به و دارد جدلي جنبهي باشد شده هم ا گر و است نشده اشارهاي شده تعيين
و شده ثبت ام خي نام نزه¹المجالسبه در كه را رباعي اين Âمث است/ شده ساخته متكلمان

بخوانيد: است آمده گوينده ذ كر االرواحبدون عرفانيروح كتاب در
بÇÇپرداخÇÇتهانÇد او كÇÇار بÇÇيعلت تاختهاند علل صحراي به كه را آن
ساختهاند دي كه بود آن همه فردا انÇداخÇتهانÇد در بÇÇهانهاي امÇÇروز

<خا ك است: زده حاشيه چنين رباعي اين مسلكروحاالرواحبر صوفي نويسندهي
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بÇيسبب آخÇر در نÇهادهانÇد, بÇيعلت ل او در بÇود/ خÇا ك و خشت ايÇن به لطف نبود,

/78 ,293 صص Ç 1

دادهاند, نسبت ام خي به هم را اين Hفاقات كه است, سنايي رباعي مضمون همان دادهاند>1/
نيست: ام خي از ولي

دي تÇو تÇمناي هÇمه از شÇده فÇÇارغ دي تو سوداي پختهاند كه خوشباش

/1172 ص رضوي, مدرس سنايي, ديوان Ç 2

دي2 تÇو فÇرداي ارÇÇك رارÇÇق دادنÇÇد دي تÇو بÇيتقاضاي كه كني چه ه قص
اشÇارهي در آفريد, را آدم كه آن از پس خدا كه ميآورند روايتي عرفاني كتب در
جهنم به را جمعي و ندارم اعتنا و پروا و ميبرم بهشت به را <جمعي فرمود: آدم يهي بهذر

/229 ص ,2 ج كاشي, اق عبدالرز ر, الد نظم شرح في الغر وجوه كشف Ç 3

الابالي>3/ و النار في هÆال¾ و الابالي و ¹الجن في ال¾ <هو ندارم> اعتنا و پروا و ميبرم
بÇيشتر جامعه و طبيعت قوانين از ما آ گاهي هرقدر ولي است, درست علمي جبر
شÇده تÇعيين پÇيش از رنوشتÇس بÇه خÇرافÇي اعÇتقاد شÇد/ خواهد بيشتر ما آزادي شود,
جهل دوران يادگار ميپنداشتند متكلمان از ديگر بعضي و اشعريان و ان صوفي آنچنانكه
را آن فÇيلسوفان و مÇعتزله مÇثل زمÇان آن عÇÇقلگرايÇان حÇÇتي و است عÇÇقبماندگي و

نميسازد: الهي عدل با و دارد منافات هم جزا و تشريع با زيرا نميپذيرفتند,

/173 ص طربخانه, ;123 ص نخجواني, Ç ê

خوانÇند?4 داور به تم حج چه به فردا رانÇند بÇيمن چÇو قÇضا قÇلم مÇن بÇر
و بكشÇاند خرافات> و <هذيان به را كار جبريگري در نميخواهد ام خي بدينگونه
در تÇناقض نشÇاندادن براي Hصرف باشد, ام خي از بيت اين قبيل از جبريانهاي اشعار ا گر

است: بوده متكلمان افكار

/17 ص طربخانه, ;2ë7 ص نخجواني, Ç ë

زكجاست?5 قيامت روز سوختن پس مراست كه گناهي نيستهر بيحكمش

وسعت با و نميسازد ام خي مسلم و اصيل ات رباعي با مذهبي و صوفيانه جبر نوع اين
كرده, تأييد را جبر فيالجمله سÆال, سه به پاسخ رسالهي در ه البت نميسازد/ هم او دانش
يÇا بÇاش" "خÇوش كÇلمه ايÇن خÇود نروند/ افراط به راه اين در كه است داده هشدار ولي
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ميرساند/ را اختيار بهنحوي "مينوش"
ما رفتن و ما آمدن طبيعتيم/ قوانين مقهور ما كه است اين حقيقت علمي, جهت از اما
يا مهرهها حركات مانند ميشود ظاهر جهان صحنهي در ما از چه آن و نيست ما اختيار به
وضعيت از ناآ گاه بلكه مقهوريم, نهتنها ما است/ شببازي خيمه عروسكهاي تصاوير
آراست چÇه بÇهر ازل قاشÇن> نميدانيم: هم را خود پيدايش از هدف و هستيم نيز خود
ام خي شدهايم/ آفريده خدا) معرفت) عبادت براي ما است, معلوم ميگويند: بعضي مرا?>/
بهقدر من <خدايا است: گفته و رفته سجده به و پذيرفته زندگي لحظات آخرين در را اين

تو>/ به بود من وسيلهي تنها من معرفت زيرا شناختم, ترا توانم
سÇتارهي و طÇالع بÇه را آن بÇعضي مÇيانگÇاشتند/ شÇده تعيين را عمر و روزي قدما
عصر مسلمات تقرير يا جدل باب از ام خي الهي/ تقدير به بعضي ميدادندو نسبت اشخاص
نÇاراحت نÇبايد كÇه است گÇرفته نتيجه و كرده بيان را نظر همين خود شخصي عقيدهي يا

باشيم:
كÇرد نÇتوان دژم بÇيش و كÇم بÇه را خÇود كرد نتوان كم و بيش عمر و روزي چون

نداريم: كامل علم و كافي قدرت زيرا نداريم, چنداني اختيار ما
كÇرد نÇتوان هÇم خويش دست به موم از تست و مÇن رأي كÇه چنان تو و من  كار
ربÇاعيات و بÇوده نÇيز شÇاعر نÇيشابوري ام خي عمر حكيم ميگيريم نتيجه پايان در
در فÇارسياش و عÇربي مÇضمونرسÇاالت بÇا ظاهر به است ممكن كه سروده معدودي
در ولي گÇفته خÇودش بÇراي را ربÇاعيات ايÇنكه بÇه ه اتوجÇب ولي نباشد سازگار مواردي
همخوانÇي رباعيات با كه نكاتي به هم همانرساالت در دارد, رسمي موضعي رساالت

برميخوريم/ دارد
از خÇالي است افسÇانهوار درعÇينآنكه آوردهانÇد, ام يÇخ دربارهي كه داستانهايي
قÇرن اواخÇر از ام يÇخ رباعيات ميدهد/ نشان را زمينهيرباعيات Hبعض و نيست حقايقي
مشربهاي از كساني هفتم قرن در و يافته راه كتابها در افتاده, زبانها بر بهتدريج ششم
همينرباعياتشكآلودو به نظرشان Hعموم ميشناختهاندو شاعري به امرا گونا گونخي 
و بشÇناسد را خÇدا است كÇوشيده ل تعق با كه ميشناختهاند كسي را ام خي است/ حيرتنا ك
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و رازي نÇجم و رازي فÇخر حÇرفهاي مشÇترك قدر اين است/ گرديده سرگرداني دچار
صÇاحبتÇاريخالحكÇما¾ قÇفطي و نيشابوري عطار و اهري عبدالقادر و تبريزي شمس
قÇرن در مÇنقول معدود مضمونرباعيات مشترك قدر آنكه ضمن است/ ام خي دربارهي
و احتياط با كلمهاش هر كه نيز امي دررساالتخي نيست/ اين جز نيز ام خي از هفتم و ششم
نÇمايان عÇالم بÇر انÇتقاد بشر, فكر بودن نارسا بر ضمني بهطور است شده نوشته حساب
دعوت باريتعالي, از غرض نفي ات, ذر فلسفهي به اشاره معقول, حد در جبر تأييد عصر,
خÇويشاوندي كÇه نÇموده تأ كÇيد زمÇانه, اهÇل دوسÇتيهاي از داشتن برحذر و قناعت به
قبولتر قابل را شاعر و حكيم ام خي عمر شخصيت و ميكند ثابت را بارساالت رباعيات

ميسازد/





/1379 تهران, نصري, عبداهللا مصاحبهها, مجموعه انديشه, حديث #
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بررسي مورد حدودي تا را غزنويان دوران بايد ام خي پرورش فضاي شناختن براي
مسعود پسرش او از پس همچنين و خود عمر اواخر در غزنوي محمود سلطان داد/ قرار
سÇركوب را فÇلسفه اصÇحاب و معتزله قرمطيان, رافضيان, بايد كه كردند وظيفه احساس
و اشÇاعره پÇيدا كÇردن غÇلبه بÇا پÇنجم قÇرن اواخر يعني زماني فاصلهي همين در  كنند/
مÇواجÇه نÇظامالمÇلك خÇواجÇه دست بÇه ه ظاميÇن مدارس تأسيس و مذهبي برخوردهاي
عنوان به نيشابور داشت/ فكري غلبهي اشعري كالم و شافعي فقه دوران اين در ميشويم/
برخورد شاهد ما شهر اين در بود/ روز آن در اسالمي بزرگ شهرهاي از يكي ام خي زادگاه
فكري قدرت چهار تا سه بين نيشابور يعني هستيم/ حنفي و شافعي چون مذاهبي  كراميهو
مثل كتابي در حتي و ميبينيم تواريخ در را برخوردها اين از نشانههايي ما بود/ شده تقسيم
است/ شÇده اشÇاره مÇاجراهÇا ايÇن بÇه است ابوالخير ابوسعيد حال شرح كه وحيد اسرارالت
بÇرخÇوردهاي و مÇذهبي نÇزاعهÇاي كÇه شد متولد نيشابور در شرايطي در ام خي خالصه,
يك و طÇبيعي و ريÇاضي عÇالم يك عÇنوان به ام خي داشت/ رواج ايران تمام در فرقهاي
مكتب اين از كه ميدانست موظف را خود بود بوعلي مكتب شا گرد كه ايي مش فيلسوف
در ام يÇخ است/ ايي مش فلسفهي مواضع از دفاع هم او فلسفي رساالت محتواي كند/ دفاع
كامل بهطور بعد به عمرش اواسط از ام خي گرچه داشت/ قرار اييان مش و عقل اهل موضع
نا گÇزير خود, مخالفين با معارضهي مقام در اما نميكند, قبول را ايي مش فلسفهي مطالب
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بگويد/ سخن ايي مش فيلسوفان لسان با تا بوده
خود هم ام خي سيناست/ ابوعلي اسالم در ايي مش فلسفهي بيانگر و مظهر بزرگترين
Çايي مش فÇلسفهي مÇواضÇع از عÇمر اواخÇر در بوعلي, خود ميداند/ او مكتب شا گرد را
آنجا در ميكند/ اشاره مسأله اين مهيمنطقالمشرقينبه مقد در حتي و بود شده منصرف
درحكمتالمشرقيه من اصلي مطالب و نوشتم فلسفه اهل عموم براي را كهشفا ميگويد
كتاباالشاراتو ا گر است/ مانده باقي آن منطق مهي مقد فقط اثر اين از فانه متأس است/
قÇرار مÇالحظه مÇورد است, شده گم فانه متأس كه را كتاباالنصاف همچنين و التنبيهات

هم ام خي ميآوريم/ بهدست را ايي مش فلسفهي از بوعلي رويگرداني از نشانههايي دهيم,
آراي اصل در اما ميزند, را كتابشفا حرفهاي همان ايي مش حكمت س مدر مقام در

است/ داشته ديگري
بر بغدادي ابوالبركات كه ميگويد كسي او محضر در بار يك كه داريم ام خي احوال در
را بÇوعلي حÇرف ابÇوالبÇركات كÇه مÇيگويد پÇاسخ در ام خي است/ كرده اعتراض بوعلي
معارضه ام خي با مرد آن هنگام اين در كند/ اعتراض او بر كه آن به رسد چه تا نميفهمد
را ابÇوالبÇركات انÇتقادات بايد ابتدا در كه چرا نميگويد, سخن اينگونه حكيم كه ميكند
بÇا بÇغداد در ÁتماÇاح حÇج سÇفر از بÇازگشت در ام خي نمود/ داوري سپس و كرد بررسي
Áاجما ام خي لذا ميكند/ عرضه ام خي بر را خود آرا¾ از برخي او و ميكند/ ديدار ابوالبركات
موقعيت خاطر به ام خي ميكند/ خرده گيري او بر كه ميگويد چه ابوالبركات كه ميدانسته
اين از تا بوده نا گزير زمان ايي مش فلسفهي س مدر بزرگترين عنوان به خودش خاص

كند/ دفاع فلسفه
طبق را صدور نظريهي كه آنجا خود كوتاه رساالت در كه است اين ديگر قرينهي
عÇقل كÇه است چÇيزي اين كه ميدارد اظهار ميكند, مطرح ايين مش و نوافالطونيان نظر
نشودو قانع ديگري شايد كه است اين آن, مقابل مفهوم كه شديم قانع ما بپذيردو ميتواند

كرد/ فرض شده تمام را بحث نبايد
وقدر رسالهيقضا در ميكند/ مطرح را اييان مش ديدگاه هم شر مسألهي از بحث در
خÇود اشÇعار در امÇا دارد, اشاره ديدگاه اين به است ام خي فلسفي مختصر رساالت از  كه
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ميكند/ ديگري موضعگيري
درست او مورد در تعليم در ت خس دانستهاند/ را تعليم در ظنت ام خي ويژگيهاي از
قÇابل و اليق را آنها كه كساني به ا گر حال است/ ميكرده هم تدريس او كه چرا نيست/
و ظÇنت بÇه نبايد را اين و است ميكرده عاقالنهاي كار نميگفته, را مطالبي و نميدانسته
عمر به نسبت ام خي كه چرا كرد, بحث بايد تأليف در ظنت مورد در ه البت كرد/ تعبير ت خس
هم ام خي Hممسل است/ داده انجام كمي كارهاي فلسفه در داشته كه خاطري فراغت و بلند
ايÇنكه اما كند, تحرير ديگر عبارات به را ا¾ مش فلسفه ميتوانسته لوكري و بهمنيار مانند

ميرساند/ را او انصاف و خرد نكرده, را كاري چنان
بÇزرگترين و س درÇم يك مÇقام در ايي مش فلسفه مواضع از ام خي كه حال عين در
است/ نداشته اعتقادي انديشه, نوع آن نتايج به چندان ميكرده, دفاع خود زمان فيلسوف
در و نيست حقيقت از خالي شده گفته بزرگ شخصيتهاي دربارهي كه افسانههايي
فÇردوسي, ام, يÇخ بوعلي, چون افرادي دربارهي نميشود/ گفته اينها هم هركسي مورد
حسÇن بÇا ام خي بودن همدست هي قضي است/ شده ساخته ههايي همقص باباطاهر و حافظ
اين در كه معنايي آن ندارد? بر در حقيقي محتواي هيچ آيا اما است/ افسانه يك هم صباح
بزرگ مدير عنوان به نظامالملك خواجه با ام خي كه است مناسبتهايي همان است ه قص
در Hفاقات است/ داشته اسماعيليه مبلغ بزرگترين عنوان به صباح حسن و سلجوقي دولت
شده, يافته هفتم ششمو قرن به متعلق كهن نگ Ôج يك در كه ام خي به منسوب اشعار از يكي

دارد/ وجود او باطنيگري به اشارهاي
قÇضات ز مفلسفي اندر ري شهر به شبي حÇيات آب سÇوي راست مرا نمود رهي
دعÇوات شب بÇه آسمان بر بخواني ا گر خÇواه دانش كÇردگار از كه گفت نخست
ممات حيات از پس بگريد زار تو بر مكÇن كه بيقرار گونه آن بر خويش حيات
را حÇقيقت جÇويندگان ام يÇخ دارد/ را تÇعليميه و بÇاطن اهل شعرهاي لحن شعر اين
نÇيست, مÇخالفت لحن ميكند, ياد تعليميه از آن با كه لحني ميكند/ تقسيم طبقه بهچهار
طÇي را سÇلوك راه كÇه كساني و اشراق اهل با ام خي كه است بعيد است/ محترمانهاي لحن
مÇانند كسÇاني ديÇدگاه پس عرفاني/ نه بود عقلي او ديدگاه باشد/ بوده مرتبط ميكردهاند



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا 262

نميباشد/ پذيرش قابل ميكنند تفسير عرفاني را ام خي اشعار كه قزويني كيوان مرحوم
است/ مÇحرز ادب در مÇطالعاتش ÂÇاص يÇعني است/ بÇوده برجسÇتهاي اديب ام خي
با را خود مطالب او كه چرا ميشود, مواجه پير ام خي با خودستايي نوعي با جوان زمخشري
نشÇان را ام يÇخ بÇودن اديب پÇاسخها و پرسش همين ميكند/ بيان خود از تعريف نوعي
جÇهاتي ايÇنها ميكند/ ياد بزرگ قرآنشناس و ر مفس يك عنوان به او از ي حت ميدهد/

ميشود/ ه توج آنها به كمتر ام خي شخصيت بررسي در كه است
است/ مطرح داشته, نقش جاللي تقويم در كه بزرگ منجمي عنوان به ام خي همچنين
تقويم كردند/ تنظيم را جاللي تقويم كه بوده نفري سه گروه عضو جوانترين از يكي شايد

است/ بوده دقيقترينها جمله از قديمي تقويمهاي ميان در جاللي
وزن كÇه بÇود سÇاخته الحكÇمه مÇيزان نÇام بÇه ترازويÇي و كرده كار طبيعيات در او
Çا ام دارد, يÇوناني سÇابقهي تÇرازو سÇاخت ميكردند/ ص مشخ آن با را اجسام مخصوص
ام خي كرده, كار موضوع اين روي كه كسي آخرين و كردهاند كار بيشتر آن روي مسلمانان

كند/ تعيين را اجسام مخصوص وزن آن با و بسازد را ترازويي تا بود درصدد او است/
كسي و است صاحبنظر ات رياضي در بود, كرده كار هم شناسي جو و هواشناسي در
فÇلسفهي س مدر برجستهترين است/ برده پيش را دانش از رشته اين گامي چند كه است
شخصيت اين مورد در تشكيك و ترديد وجه اينكه اما است, بوده خود عصر در ايي مش
دانشÇمند ام يÇخ كÇه كÇنيم فÇرض ا گÇر مÇيباشد/ ربÇاعيات بÇه مÇربوط HيقÇدق چÇÇيست?
قبول قابل مسألهاي حكمت و نجوم رياضياتو در ص تخص با هم آن بوده جامعاالطرافي
همان ري مطه استاد مرحوم قول به شده, پيدا شخصيت اين مورد در كه ايي معم اما است,
سÆال اين پاسخ به است/ كرده ابراز قطعي نظر آنها به نسبت دررساالت كه است مساÄلي

رسيد/ خواهيم
تÇنجيم Çا ام است, ستارهشناسي نجوم, است/ بوده تنجيم دانشها از يكي گذشته در
است/ ستارگان روي از بشر سرنوشت و زندگي احوال و اوضاع پيشبيني و ستارهنگري
كÇرده, يÇاد او از و ديÇده را ام خي كه است كساني قديميترين از يكي كه عروضي نظامي
نÇداشت/ اعÇتقادي هÇيچ نجوم احكام علم به ولي بود, بينظير م منج يك او كه ميگويد:
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نداشته هي توج Âاص علمي شبه و خرافي مطالب به او كه ميدهد نشان ام خي علمي روش
نÇظامي كÇه است ايÇن مÇيآورند ام يÇخ شÇاعري بÇا مخالفت در كه داليلي از يكي است/
روي كه كرده پيشبيني ام خي كه ميگويد او است/ نكرده ام خي شاعري از يادي عروضي,
مÇقاله چÇهار در او از شÇعر يك حتي حال عين در و روييد خواهد سرخ گلهاي قبرش

نميآورد/
در استو صاحبنظر و هوشمند بسيار فردي ام خي كه ميدهد نشان جهات اين تمام
كه است كساني نخستين از ام خي است/ يافته دست جديدي نكات به كرده, كار كه مساÄلي
ا¾ مش فلسفهي مورد در كه است شكي همان شبيه اين و كرده تشكيك اقليدسي اصل در
مسÇلمين دست بÇه اليÇنحل مÇعادلههاي برخي يوناني آثار ترجمهي هنگام است/ داشته
هم ام خي كردند/ كار آنها مورد در ديگران و خوارزمي مانند رياضيدانان از برخي رسيد/
داد/ قرار بررسي مورد را تحليلي هندسه همينطور و كاركرد سه درجه معادالت پيرامون
ام يÇخ عÇلمي و شعري جنبهي ميان نتوانند برخي كه شده موجب ام خي علمي ابعاد همين
و م منج عالم, ام خي يكي داريم/ ام خي دو ما كه بود معتقد طباطبايي محيط مرحوم كنند/ جمع
آدمي و بياعتناست چيز همه به كه است فردي ديگري و علماست ه موردتوج كه حكيم
است/ شاعر ام خي علي او و ميباشد/ هم شاعري و شعر اهل كه است مĤب قلندر و خراباتي
پاسخ صورت به آنها بيشتر كه مانده باقي ام خي از موجزي فلسفي رساالت تعدادي
صدورو مسأله بهتر عبارت به يا خلقت مسألهي رساالت اين از يكي در است/ سÆاالت به
در ام يÇخ است/ شÇده مÇطرح اشÇرف امكÇان قاعدهي برحسب موجودات مراتب سلسله
مسألهي در شÇديم/ قÇانع موضوع اين به بوعلي استادم و من ميگويد رساله اين مهي مقد
كÇه است ايÇن مÇثالش مÇيكند/ تأ كÇيد قليل شر و كثير خير يعني بوعلي ديدگاه بر شرور
از رانسوزاند/ آن افتاد من لباس روي ا گر ولي بپزد, را غذا كه شود آفريده آتشي نميشود

نيست/ خلقت اصلي مقصود و است بالعرض شر او نظر
ميكند/ ي تلق اجتماعي ضرورت يك را آن بوعلي, ديدگاه براساس ت نبو مورد در

است/ كرده اظهارنظر هم جبر مسأله در
لزومÇي و نÇداشÇته, ضÇنت تÇعليم و تأليÇف در او كه است اين ام خي از من برداشت
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حيرت با فلسفه دهد/ شرح يا و كند تدوين دوباره را ايي مش فلسفي منظومهي كه نميديده
مÇقام ايÇن بÇه كÇه است كساني از يكي ام خي ميشود/ ختم هم حيرت به و ميشود شروع
لحÇظات آخرين در نزديكانش از يكي نقل طبق نيست/ كوچكي مقام اين و بود رسيده
آن با بودو دستش در خالل چوب بود/ كتابشفا كثير واحدو بحث مطالعه حال در حيات
رفت سجده به و بست را آن و گذاشت كتاب الي را خالل چوب ميكرد, خالل را دندانش
تو معرفت به من وسيلهي و بشناسم را تو كردم سعي خودم سع Ôو برحسب من خدايا گفت و
روح بÇا Hدقيق و است معرفت از وااليي مقام اين ببخش/ مرا نبود/ چيزي من كوشش جز

است/ سازگار هم ام خي اصيل ات رباعي
ديÇن بÇه نسبت ايي مش فيلسوف يك كه است آرايي Hدقيق ام خي كالمي انديشههاي
را نÇظريات همين ام خي است/ بوعلي بخصوص و فارابي ديدگاههاي همان Hتقريب و دارد
نداشته فجور و فسق در غرق و آلوده زندگي هرگز و بوده متشرع فردي او است/ داشته
كرد رحلت وي كه ق) / ه ë17) سال از پس كه گفت بايد ام اتخيموردرباعي در اما است/
هم هفتم قرن در ميدهد/ نسبت او به را شعري خود التنبيه كتاب در رازي فخر بار لين او
بر رازي ين نجمالد آنكه از پس اثر اين در ميشود/ ذ كر او از رباعي دو درمرصادالعباد
و حيرتنا ك حرفهاي اما است, فضل صاحب كه كسي عنوان به ام خي از ميتازد فالسفه
داده نسبت او به رباعي يك درتاريخگزيده ميبرد/ نام ساخته جاري زبان بر ضاللآميز
هجري نهم قرن آثار از كه كتابطربنامه در كه دارد داستاني رباعي اين Hفاقات كه شده

است: چنين رباعي است/ شده اشاره آن به است
مست نÇÇميدارد روا آن بشكسÇÇÇÇتن پÇيوست هÇم در كÇه پÇيالهاي تÇركيب
شكست كه كين به و پيوست كه مهر از دست و بر و نازنين پاي و سر چندين

كÇند تصنيف را رسالهاي كه خواستند ام خي از جماعتي ميگويد كتابطربنامه در
در و شÇود حÇاصل اطÇالعي فيالجÇمله او خواندن از كه مدلل شواهدي و نكات مبنيبر
و آمدند جواب معرض در خود مشرب ت قو به كدام هر نباشد/ تمثيلي از خالي عينحال

شد/ نوشته نيز رسايل آن شرح در
ام يÇخ بÇه مÇربوط حكÇايتهاي و هها صÇق ايÇن از مÇجموعهاي كÇتابطربنامه در
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مطلب دارد/ رباعياتمرصادالعباد از يكي به راجع حكايتي Hفاقات است/ شده جمعآوري
ميگويد آنجا در نيست/ مشكوك مطلب آن به من نظر كه است حكايت اين در ي خاص
نيز را همداني القضا¸ عين و است اشتباه اين كه بود ام خي معاصر ابوالخير ابوسعيد شيخ  كه
از پس ام يÇخ كÇه چÇرا است, درستي مطلب Áاحتما كه آورده شمار به ام خي شا گردان از
ايÇن در عينالقضا¸ و بوده عينالقضا¸ پدر مهمان همدان در تي مد حج سفر از بازگشت
به و ميسرايد رباعي يك ام خي سفر, اين در است/ فرا گرفته او از را مطالبي كوتاه, ت مد
تاريخي نظر از مطلب اين ه البت كه ببرد ابوالخير ابوسعيد نزد را آن تا ميدهد عينالقضا¸

است: چنين طربنامه موردنظر رباعي آن است/ غلط
كÇاست و كÇم اندر افكندش چه بهر از آراست طÇبايع تÇركيب چÇÇو دارنÇÇده
كراست عيب صور اين نيامد نيك ور بÇود چه بهر از شكستن آمد نيك  گر

ميدهد: پاسخ چنين ام خي به ابوسعيد كه ميگويد بعد
بقاست دار منزلش و است سلطان جان راست مÇيماند خÇيمه بÇه تÇنت ام يÇخ
برخاست سلطان چو بيافكند خيمه اين مÇÇنزل ديگÇÇر زبÇÇهر اجÇÇل فÇÇÇراش

دادهانÇد نسÇبت ام خي به رازي ين نجمالد و فخررازي مانند اشخاصي كه را اتي رباعي
از برخي در و ميدهد نشان را ام خي تفكر ات رباعي اينگونه دارد/ فلسفي و كالمي مضامين
سنگ فيلسوف يك عنوان به گويي ميكند/ مطرح متكلمان بر را ايراداتي ات, رباعي اين
وايران كتابخدماتمتقابلاسالم در هم ري مطه استاد مياندازد/ متكلمين پاي جلوي
فلسفي آثار در او كه است مطالبي همان ات رباعي در شده مطرح مساÄل برخي كه ميگويد
كه بوده اين ات رباعي در ام خي هدف ري مطه استاد نظر از است/ داده پاسخ آنها به خود

بگذارد/ قشريون و متكلمين سر به سر
مÇيان بÇزرگي جÇنگ كÇه است ايÇن مÇنشأش دارد وجود ام خي مورد در كه مشكلي
ميكردند/ سنگاندازي يكديگر راه سر بر گروه اين و داشته جريان فالسفه و متكلمين
ميشده بحث آنها مورد در و مطرح درسي جلسههاي سلسله يك در رباعيات اين شايد
ايÇن حل عهدهي از نميتوانيد هم شما كه بگويد متكلمين به ميخواسته ام خي درواقع و
متكلمين اما نيست, غرض به معلل باري فعل ميگويند فالسفه مثال براي برآييد/ مساÄل
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است/ غرض به معلل باري فعل كه ميگويند
ارزشÇي بÇحث فÇلسفه Âاص است/ كالمي باشد, فلسفي كه چه آن از بيش شر بحث
اين اينكه اما نيست, چنين اين و است چنين اين ميكند/ بحث ات واقعي از فلسفه نميكند/
جنبهي بيشتر نه? يا است ماليم آن شرايط و زندگي با چيز اين آيا بد? يا است خوب چيز

دارد/ كالمي و شاعرانه
ريÇاضيدان حكÇيم ام يÇخ از شاعر ام خي ميگويند كه طباطبايي محيط مانند  كساني
است? شده چه ام خي علي ديوان آنكه جمله از هستند/ روبرو بسياري سÆاالت با جداست
داده نسÇبت او به ام خي به منسوب اشعار اين از يكي گذشته تذكرههاي از يكي در چرا و
يك يا رباعي لبابااللبابيك مانندمونساالحرار, مجموعههايي در چرا است? نشده
كÇمال وجÇود با عروضي نظامي چرا است? نشده داده نسبت ام خي علي به قصيده و قطعه

است? نكرده ياد ام خي شاعري از موضوع مناسب
س مدر است/ محترمي مرد ام خي كه بيان اين به ميكنم مطرح را ديگري فرضيهي من
نÇاسازگار او عÇلمي مÇقام بÇا هÇم رباعيات در شده مطرح مطالب و است ايي مش حكمت
بر شر كه باشد داشته اعتماد حال عين در و باشد رياضيدان كسي كه ندارد اشكالي نيست/
حكÇمت مطالب و باشد ايي مش حكمت س مدر كسي كه ندارد اشكالي است/ غالب عالم
فلسفهي مباني در حال عين در و باشد بوعلي تاليتلو بداند, خوب امكان حد در را ايي مش
خود شكهاي ام خي فقط نكند/ شك كه داشت كم چه اينها از ام خي كند/ تشكيك ايي مش
از كمحوصلهتر او كند/ تكرار را مطالب همان دوباره كه نخواسته و نياورده كاغذ روي را
در كÇه تÇعارضاتي HخصوصÇم مÇيآمده بÇهنظرش كÇه نكاتي بكند/ را كار اين كه بود اين
از بÇرخÇي بÇراي HيانÇاح و مÇيكرده يادداشت خود براي داشته, وجود متكلمان نظريات
را او كنيم دقت ام خي ات اخالقي در ما ا گر است/ ميخوانده را آنها هم خود خاص دوستان
بودن تودار همين خاطر به شده متهم تعليم در ضنت به كه هم اين و ميبينيم توداري آدم

اوست/
از كÇدام هÇيچ كÇنم/ ذ كÇر ام خي اشعار عرفاني تعبير به راجع توضيحي بايد فقط بنده
هÇمه دارنÇد عÇرفاني مÇضامين كÇه اتي رباعي ندارد/ عرفاني جنبهي ام خي اصيل ات رباعي
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را او نÇظر اين هستيم, قايل احترام قزويني كيوان مرحوم براي اينكه ضمن در رند/ متأخ
اشكاالتي ه البت ماست/ زمان تا كار رسميترين كارش Hتقريب فروغي مرحوم نميپذيريم/
كار است/ كرده استخراج را برخيرباعيات هم غني قاسم مرحوم دارد/ وجود او كار در هم
است/ نوشته خود مجموعه بر هم معتبري مهي مقد و است/ باارزشتر من نظر به فروغي
دشتي است/ داده دخالت را خود شخصي نظريات آورده, گرد چه آن در هدايت صادق
هم ام خي كه دارد اصرار نبوده متأهل وي چون است/ كرده برخورد ام خي با ذوقي خيلي هم
د تجر كه درحالي باشد, رفته حج به ام خي كه معلوم كجا از كه ميگويد او است/ نبوده متأهل
كÇارهاي هم همايي استاد مرحوم ميباشد/ صحيح او رفتن حج البته ندارد/ سنديت ام خي

است/ داده انجام امپژوهي خي در باارزشي
پيش او براي هم ترديدهايي حال عين در و است داشته ي جد ارادهي رباعيات در
مÇضامين آوردن آيÇد? پيش تعارضهايي كسي ذهن در كه دارد اشكال مگر بود/ آمده
ل او شكÇل بÇا كه رباعي بخصوص است/ داشته وجود هم ام خي از پيش رباعي در فلسفي
رسم Hاساس است/ ميكرده يادداشت خود براي را اينها او دارد/ تناسب منطق در قياسي
بهتدريج و مينوشتند را خود اشعار از برخي كتابها حاشيهي در كه بوده اين قديم علماي

ميكردهاند/ جمع را آنها برخي و ميافتاده ديگران دست به آنها
قطعه سه دو فقط و است/ گزنده مارهاي مثل كه دارد اشعاري ام خي كه ميگويد قفطي
بههمين هم نويسندهيتاريخالحكما است/ خصوصيت اين فاقد كه داريم او از عربي شعر
كÇه است مÇعتقد قÇفطي است/ كرده اشاره نيشدار حيرتبرانگيز و ترديدآميز رباعيات

بÇراي هÇم سرانجام و ميشود حاصل تغيير او روحي و فكري وضع در و بود شاعر ام خي
ميرود/ حج به خود تهذيب





/1982 قاهره, وهب¹, مراد تقديم و ترجمه الرازي, ين الفخرالد الفراس¹ كتاب #

عندالعرب# الفراس¹  كتاب

درجهي به نيل براي 1939 سال به مراد يوسف عرب متفكر استاد را كتاب اين اصل
سوي از كه است ارزشمندي تحقيق چنان و كرد تأليف فرانسه به سوربن دولتي دكتراي
مرگ از پيش مراد يوسف دكتر گرفت/ قرار تقدير مورد سارتون جورج چون دانشمندي
انجام به وهبه مراد دكتر را كار اين و شود ترجمه عربي به اثرش كه بود كرده عالقه اظهار

است/ رسانده
نگاشته رازي فخر كتابالفراس¹ بر مهاي مقد عنوان به رسالهيالفراس¹عندالعربكه

زير: شرح به است فصل چهار در شده
از: است عÇبارت فصل اين عناوين اهم تطوره, و الفراس¹ علم موضوع ل: الفصلاالو
الحÇديث/// والعÇصر الوسÇط, العÇصر في الغرب, في الفراس¹ النجوم, احكام علم الفراس¹,

/1ë Ç 31 صص Ç 1

الحديث1/ والطب المزاج
فراست علم جايگاه و علوم تقسيم فصل اين در والفراس¹; العلوم تصنيف الفصلالثاني:
حÇاجي و كÇبريزاده طÇاش ا كفاني, رشد, ابن الي, غز سينا, ابن فارابي, نظرگاه از آن در

/33 Ç ê3 صص Ç 2

بÇدين است دانسÇته قسÇم يÇازده را فراست علم كبريزاده طاش ميشود/2 بررسي خليفه
علم (العياف¹), االثر قياف¹ علم اال كتاف, علم االسارير, علم والخيالن, الشامات علم شرح:
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اسÇتنباط عÇلم المÇياه), (استنباط الرياف¹ علم واالقفار, بالبراري االهتدا¾ علم البشر, قياف¹
القدم)/ الي الرأس من االعضا¾ اختالج (دالل¹ االختالج علم المعادن,

,(?) ايÇالوس آثÇار عÇناوين فÇصل اين در العربيه, و اليوناني¹ الكتب الثالث: الفصل

االنÇصاري طÇالب ابÇي بÇن د محم ين شمسالد نيز و صفدي ين الد صالح جاحظ, بقراط,

/êë Ç ë8 ص Ç 1

ميگيرد1/ قرار بررسي مورد فيعلمالفراس¹ كتابالسياس¹ مÆلف الدمشقي,
موضوع در مÆلفان ديگر آثار نيز فصل اين در والعربي¹/ اليوناني¹ الكتب الفصلالرابع:
شÇافعي, رازي, زكÇرياي بن د محم ارسطو, طرسوسي, ليمون بر ميشود: بررسي فراست

ق/ êêë Ç 2

و مÇختارالحكÇم كÇتاب در القاعد2 فانك بن مبشر ابوالوفا¾ آنچه باالخره و عربي ابن
ارسÇطو, بÇقراط, قÇبيل از قÇدما مشÇاهير خصوصيات و قيافه توصيف در محاسنالكلم

است/ نوشته جالينوس و بطلميوس
سÇه براسÇاس مراد يوسف دكتر كه است رازي فخر كتابالفراس¹ اصلي, قسمت اما
رازي كÇه مÇختصري رسÇالهي بÇه و نÇموده تÇصحيح اسÇتانبول و لندن كمبريج, نسخهي

است/ داشته نظر نيز است نوشته فراست علم در بهفارسي
باب چهار در دوم مقالهي فصل, هفت در ل او مقالهي است: مقاله سه در رازي  كتاب
آنچÇه رازي كتاب در مراد يوسف دكتر تشخيص طبق فصل/ شانزده در سوم مقالهي و
مقالهي از سوم و دوم باب نيز و است ل او مقالهي هفتم و ششم فصل دارد اصالت بيشتر

دارد/ تازگي كلي به كتب گونه اين در كه دوم
چÇنانكه است كÇرده فÇراست عÇلم وارد ي دÇح تا هم را اجتماعي عوامل رازي فخر
طلب از غرور و سرگرداني سبب به گاه و جويند بلندي و طلب برتري واالتباران  گويد:
درميآيند/ كار از ناتوان نيازمندو خوارو ميمانندو وا سودمند حرفهاي آموختن دانشو
شوند/ نايل مال كسب به چون و ميشمرند خوار را ديگران و طلباند تسلط توانگران اما
حسÇود خÇويش بÇه نسÇبت را مردمان عموم و ميانگارند خيرات همهي به فايز را خود
چÇنانكه نÇجيبترند/ نÇودولتان از اصÇيل و ريشهدار مالداران ميان اين در و ميپندارند
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و باقي¹ فيها الكرم آثار فان جاعت ثم شبعت ببطون <عليكم است: فرموده ابيطالب(ع) عليبن
باقي¹>/ فيها اللÆم آثار فان شبعت ثم جاعت بطونا و ايا كم

و مÇنع از را ايشÇان داشتن مال كه باور اين با و هستند ستمگر توانگران مجموع در
و جÇوي ت لذ يافتهانÇد دست مالي بر فاق ات برحسب كه كساني ميدارد/ مصون مجازات

خوشبيناند/ هم روي بر و الابالي
هÇم روي بÇر و است خوشباور نيست/ مالدوست چندان و است جاهجوي جوان
و تجربت از و است نزديكتر فطرت به كه چرا آزرمگينتر, و خوشبينتر دلنازكتر,
بÇاور ديÇر پÇيران هÇم روي بر و قياس همين به و دورتر روزگار چشيدگي گرمي و سرد
ميكنند بوده كه بههمان حكم نميكنندويا حكمي يا شكا كتر, محافظه كارترو هستندو
نيستندونظر بغضتندرو و حب جواندر چون لذا ميزنند/ حرف ا گروشايد قيد با Hوغالب
و دارنÇد/ دوستتÇر جÇميل ثناي از را مال آوردن دست به كشيدهاند, سختيها آنكه به
را آن نظاير كه چرا ميكنند/ كسان و چيزها به نسبت كمتري تعظيم احساس رفته هم روي
و عÇدالت لذا آرامتÇر, و عاقبتانديشترند است/ غالب ايشان بر ترس و ديدهاند بسيار

خواهاناند/ را عادل امير





ص/ 372 ,1371 اشاره, نشر تهران, منزوي, پروين ترجمهي يميرونا/ الد و استرويوالردميال #

ايران# در اسماعيليان تاريخ

هجري) ë Ç 7) سدههاي در

شÇامل و است بسيار باشد, اسماعيليه به مربوط نحوي به كه آثاري فارسي زبان در
بحث مورد كتاب ميشود/ خارجي زبانهاي از ترجمه نيز و جديد و قديم از نوشتههايي
و شÇده نگÇاشته سÇابق شÇوروي خان مور ويژهي ديدگاه از كه است اين خصوصيتاش

خاص ديدگاه نيامد/ نظر به آن در تازهاي مطلب شد, ح تصف كه آنجا تا نكته, اين منهاي
مÆÇلف, وقÇتي يÇعني نشده, تطبيق مورد ;Âكام كتاب اين در كه تاريخنويسي مكتب آن
شÇواهÇد مÇيكند, قÇلمداد فÃودالي دÇض مبارزان هفتم تا پنجم قرن در را ايران اسماعيليان
در و سÇلجوقيان بÇا اسÇماعيليه مبارزات كه آن مگر نميآورد; قضيه اين براي صي مشخ
را ÇÇ عÇباسي خÇالفت ÇÇ آنÇان ايÇدÄولوژيك مرجÇع و نظامي و سياسي متحدان با افتادن
با كه گروهي و سازمان و دسته و دار هر يا كس هر معنا اين در بدانيم/ فÃوداليسم با مبارزه
موضع آنچه آيند/ حساب به فÃودالي ضد مبارز بايستي درافتادند, سلجوقيان يا عباسيان
كه است اين ميدهد, نشان ضعيفتر ÇÇ قانعكننده شواهد اراÄه نظر از دستكم ÇÇ را مÆلف

/13ì ,171 ص رك: نيز و 10ë ص Ç 1

از عناصري يعني است1/ بوده فرا گير جنبش يك ايران اسماعيليهي كرده اعتراف خود
و (فÃÇودالهÇا) حÇا كÇمه طبقهي از افرادي با را كشاورزان و پيشهوران و شهري بينوايان
است/ مÇيشده شÇامل هم كنار در آبي) ين سعدالد سطح در وزيري (حتي حا كمه هيأت
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/303 ص Ç 1

كردند1, نفي را اقطاعداري اسماعيليان اقتصادي نظر از است شده عي مد نويسنده اينكه
كسي به امال كي و قلعه ي, خاص موارد دستكم يا مراحلي, در ميآيد نظر به نيست/ محرز
نظام حفظ مستلزم جنبش در محافظه كار فÃودالي جناح وجود Áاصو و ميشده, داده اقطاع

است/ بوده آن, گسترش و تأييد و تثبيت بلكه فÃودالي,
از مÇردميتر جÇنبش, فÇرازنÇده مÇرحÇلهي در بÇهويژه اسماعيليه, سياسي نظام البته

/139 ص Ç 2

بر "مستجيب" اطالق حكومت2, موروثي شكل نفي است/ بوده معاصرش حكومتهاي

/11ë ص Ç 3

و عÇباسيان بÇا مÇعارضه و شÇده"3 "تسÇليم و "مÔسلم" جاي به پذيرفته, را دعوت كه  كسي
ÂÔك بودهاند, اجتماعي و فرهنگي پيشرفت بازدارندهي نيروي زمان آن در كه سلجوقيان

نوشته ملكشاه به صباح حسن گويند كه مشهوري نامهي در است/ ستايش قابل و مثبت
مÇنطق كÇوبندهترين و عبارات روشنترين با او سلجوقي ضد و عباسي ضد موضعگيري

/ì3 ص Ç ê

ميباشد/4 مصر فاطميان از گرفتن فاصله با توأم حركت اين كه Hخصوص است/ شده بيان

/309 Ç 33ì صص Ç ë

درواقع و فراوان5 منابع از استفاده اثر بر Hمكهمسل دارد ي خاص رواني انسجامو  كتاب
ديگÇران ل او دست تÇحقيقات حاصل از مÆلف يعني است/ كوبيده جادهي بر سپردن ره
اال است; خÇوانÇدني هÇم روي به نيز ترجمه است/ نيفزوده آن بر چيزي و كرده استفاده

آن فارسي, منابع از را مÆلف منقوالت اينكه يكي گرفت: ميتوان آن بر نكته چند اينكه
روسÇي از كÇند نÇقل فارسي متن از عبارت عين به آنكه جاي به دسترس, در منابعي هم

سياستنامه/ و قابوسنامه از 1ë ,20 ,ê0 ص Ç ì

و شده نقل عبارتقابوسنامه عين 8ê صفحه در Âمث آنكه حال كرده6; ترجمه بهفارسي
و شÇده ترجÇمه اشتباه به موارد بعضي در زيرا ميگرفت صورت كار اين جا همه بايستي
در كه نده <اجازه ميآموزد: چنين < كيكاووس ميشود: گرفته نيست, منظور كه نتيجهاي
بÇنامند/ آنÇان خÇواهÇر را خÇود بÇرده زنهÇاي و شÇوند يكديگر برادر بردهها تو خانهي
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/ê0 ص Ç 1

است: چÇنين عÇبارتقÇابوسنامه آنكÇه حÇال برميخيزد>1/ اين از بزرگ بدبختيهاي
خÇوانÇدگان خواهر ايشان با كنيزكان و گيرند خواندن برادر بنده تو سراي در كه <مگذار

/ 8ê ص نفيسي, چاپ قابوسنامه, Ç 2

و بردگان بين خصوصيت ايجاد داشتن برحذر منظور, باشد>2/ بزرگ آن آفت كه  گردند
بردگان/ خود بين نه است, خانه اهل

137 ,1ì9 ,170 ,171 ,21ë ,271 ,27ê ,30ê,/// صص Ç 3
////,239 ,2ëê ص Ç ê

آنكÇه حÇال است/ نÇزاريسÇم4 و اسÇماعيليسم3 و اسÇماعيليزم بÇردن كÇÇار بÇÇه م دو
ا گر ÇÇفيالمثل ÇÇنيز "نزاريسم" جاي به و جاافتاده بسيار است اصطالحي "اسماعيليگري"

ميبود/ بهتر ميگفت, نزاري فرقهي يا نزاري,  گرايش

/92 ص Ç ë
/9ê ص Ç ì

كه رفته كار به كوهستان و قوهستان6 صورت به جايي در قهستان5 كلمه كه اين سوم

/ 8ê ,112 ,117 صص Ç 7
/ 8ê ص Ç 8

كار به نيز نادر8 قلعهي صورت به خوزستان7 در ناظر قلعهي است/ بهتر "قهستان" همان

/1êë ص Ç 9
/2ë3 ص Ç 10

و نÇادرست كÔشك10 و كÇيانيان9 كÇلمهي است/ كÇدام صÇحيح نميدانÇد خواننده كه رفته

/1êì ص Ç 11

شود, نوشته الوهيت ا گر هم خداÄيت11 كلمهي جاي به است/ صحيح كوشك و  كيسانيان
است/ بهتر

يك از مÆÇلف فÇهمي غÇلط ÂثÇم است/ گÇرفته لف برمو بهجا ايرادات گاهي مترجم

/ë1 ,10ë صص رك: نيز و 97 ص Ç 12

ميتوان مÆلف بر كه مضحك بلكه عجيب مورد يك داده12/ تذكر را تاريخي متن عبارت
و آخÇوندزاده مكÇتوبات در مÇذكور رودبÇاري" يÇن جمالدÇن" كرده ر تصو اينكه  گرفت,
تاريخي واقعهي يك ين" نجمالد" با اسماعيلي سنتشكÔن امام الم" الس ذ كره "علي حكايت
آخوندزاده كه حرفهايي و است آخوندزاده ذهن مخلوق ين" نجمالد" آنكه حال است/
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حاشيه/ و متن 2ê7 ص Ç 1

چنين كه است اين است/ آخوندزاده خود عقايد ميگذارد, السالم"1 ذ كره "علي دهان در
ميآيد/ نظر به "نو"

/ê7 ,78 ,231 ,2ë7,/// صفحات جمله از Ç 2

كتاب2 اين حواشي جاي جاي در كه شود اشاره نيست بد كوتاه, معرفي اين پايان در
Ç ايÇرانÇي Ç اسÇالمي < گÇنوسيسم بÇا تركان> و عربان گنوسي ضد اسالم> تقابل دربارهي
كه آنجا از بگويد/ ميخواهد چه نويسنده نيست معلوم كه آمده قلم به مطالبي شيعي///>
شÇواهÇد بÇا ل مفص طور به نظريه يا فرضيه آن است خوب است, فهمانيدن براي نوشتن
هم (يعني روشن طور به مستقل مقالهي يا كتاب يك در ÇÇ گريخته و جسته نه ÇÇ قانعكننده
مÇورد و گÇردد مطرح باشد) روشن اصطالحات معني نويسنده, براي هم و خواننده براي

گيرد/ قرار نظر اهل جي حال و نقد و بحث



اسÇالمي, داير¸المعارف بنياد تهران, شهرستاني, عبدالكرم بن محمد تصنيف االنوار, مصابيح و االسرار مفاتيح #
جلد/ 2

االسرار# مفاتيح تفسير

تÇفسير طبع به اسالمي داير¸المعارف بنياد به وابسته خطي نسخ انتشار مركز Gاخير
دانشÇمند شÇهرستاني عÇبدالكÇريم بÇن د حمÇم تصنيف االبرار مصابيح و مفاتيحاالسرار

نسخهي تنها است/ كرده اقدام جلد, دو در و عكسي چاپ بهصورت ششم, قرن سرشناس
جÇهت از عكسÇي چاپ اين و ميشود نگهداري شورا مجلس كتابخانهي در كتاب اصل
مÇمتازي بسÇيار كÇار خود, نوع در كتاب اين ويژگيهاي جهت از و طبع و كاغذ نفاست

است/
اخÇتصاص بقره و فاتحه سورهي دو به كه مجلد دو اين در شهرستاني تفسير روش
ميشود) شامل پرداخت بدان ميتوان عقيدتي تفسير يك در كه را مباحثي اهم (اما دارد,
آنگاه و آيه) نظم گاهي (و معاني تفسير, لغت, نحو, قراÄت, به پرداختن از است عبارت
گرفته سرچشمه نويسنده باطني گرايش از كه است نكاتي Hغالب اسرار اين آيه/ آن "اسرار"

است/
مسلك اشعري مللونحل, كتابش, معروفترين براساس و عليالظاهر شهرستاني
غالي", "شيعهي "اسماعيلي", "باطني", را او آنجا و اينجا خودش روزگار از هم اما است
تÇفسير كÇه كسÇاني HصوصÇخ مÇعاصر قان حقÇم ميناميدهاند/ مشرب" "فلسفي يا "ملحد",
اسÇتاد دارند/ تصريح او بودن اسماعيلي حتي و بودن شيعي بر ديدهاند را مفاتيح االسرار
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از را او اسÇتفادهي آذرشب آقÇاي داده, لقب شÇهرستانه" الدعÇا¸ "داعي را او دانشپژوه

/18 س ,20 ص ,12 عدد تراثنا, Ç 1

و نكÇات از خÇالصهاي مه, قدÇم در حاÄري آقاي است1/ دانسته محتمل اسماعيلي منابع
و مÇفروغ (اصÇطالحات است كرده نقل را تفسير در شهرستاني مĤبانهي باطني نظريات
ششگانهي ل مفص فهارس كه اذ كاÄي پرويز آقاي امر)/ و خلق ترتيب, و تضاد مستأنف,
بر كرده, استخراج كتاب اين از ق رف و طوايف مصطلحات, و كتب اما كن, و رجال اعالم
است نموده اشاره كتاب متن از دي متعد موارد به و دارد تأ كيد شهرستاني اسماعيليبودن

ب/ 2ê3 ص Ç 2

كه سابع" "طور و سابع" "دور مصطلح از: است آن2عبارت اللهي الد قطعي مورد يك  كه

اسÇفند و آذر مÇÇعارف, اذ كÇاÄي, پÇرويز نÇوشتهي شهرستاني" تفسير از چند "نكاتي مقالهي به كنيد رجوع Ç 3
/13ì7

تعريض ديگر مورد است3/ آخر" "خلق و قيامت" "دور معناي به اسماعيليان كاربرد طبق
باالمام يقل لم ابليس ان كما ///> ميكنيم: نقل را او كلمات عين كه ه, امامي بر است شهرستاني

ب/ 121 ص Ç ê

المنتظر///>4/ الغاÄب باالمام اال يقولوا لم المنتظر¸ والشيع¹ العام¹ كذلك القاÄم, الحي الحاضر
ظÇاهري داللتهÇاي از كÇه ي دÇح به را ديني نصوص تأويل شهرستاني همه اين با
نسبت "معطله" به بوده افراطي باطنيان ويژهي كه را كار اين و نميپسندد شود, دور خيلي
و الظاهر يترك والمعطل ///> فرمود: بيزاري اظهار اينان از صادق(ع) امام ميگويد و ميدهد
منهم Ôتبرا قد و الرجل, ذلك معرف¹ ين والد رجال علي والمحظورات رجال علي كلها العبادات يتأول

/12ì ص Ç ë

الم>5/ عليالس محمد بن جعفر الصادق
مÆيد قبيل (از است بوده متشرعي معتدلو اسماعيلي شهرستاني كه پذيرفت ميشود
ظاهري, تحصيالت تكميل از پس جواني در كه نعمان///) قاضي و ناصرخسرو شيرازي,
كه ÇÇ او از و برخورده راهي خضر به موسي همچون و برآمده "صادقي" طلب در عاشقانه
دو و ترتيب و تضاد مدارج و امر و خلق <مناهج ÇÇ بوده اسماعيلي آوارهي مبلغ يك البد

آ/ 2 ص Ç ì

سلطان نوشتهاند كه اين و است>6/ آموخته را مستأنف و مفروغ و خصوص و عموم وجه
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داللتي از خالي خود بود, داده قرار خود سر صاحب و ميداشت عزيز را شهرستاني سنجر
را سنجر سلطان نسبي مسامحهي و مماشات كند دقت اسماعيليه تاريخ در كه كسي نيست/
شهرستاني امثال غيرمستقيم تلقينات اثر بر اندازهاي تا شايد اين و يافت درخواهد آنان با
مÇتشرع اسÇماعيليان افكÇار از مÇتأثر مÇتني را تفسير اين ميتوان حال هر به است/ بوده

است/ شده منتشر تا كنون كه باشد اسماعيلي تفسير تنها Gظاهر اين و انگاشت





الدكÇتور تÇعليق و تحقيق ل, االو المجلد شهرستاني, عبدالكرم بن محمد امام االنÇوار, مصابيح و االسرار مفاتيح #
ص/ 320 مكتوب, ميراث نشر دفتر آذرشب, علي محمد

االنوار# مصابيح و االسرار مفاتيح تفسير

منحصر نمونهي كه شهرستاني تفسيرمفاتيحاالسرار كه داشتيم آرزو پيش سالها از
مطالعهي كه چرا شود/ آراسته طبع زيور به حروفي صورت به است, خود نوع در فردي به
نشر دفتر همت به كه خوشحاليم ا كنون بود/ خسته كننده كتاب اين عكسي چاپ نسخهي
ما عصر در را كتاب اين كه كسي نخستين است/ پذيرفته صورت كار اين مكتوب ميراث

/78 ص چاپي, االسرار مفاتيح Ç 1

مÇحيط مÇرحÇوم است1/ كÇتابتÇاريخقÇرآن در زنÇجاني ابÇوعبداهللا مرحÇوم كرد, معرفي
تÇفسير, هÇمين بÇراسÇاس مسÇموع رارÇق از و مÇيشناخته, را تÇفسير ايÇن نÇيز طباطبايي

است/ ميدانسته اسماعيليه به متمايل را شهرستاني
ه تهي نيز و كتاب اين جديد چاپ در آذرشب دعلي محم دكتر كتاب, ق محق و مصحح
تÇحقيق اهÇل نÇظر در كÇه كشيدهانÇد زحمت آن معرفي در صفحهاي صد يك مهاي مقد
چاپ در كه زحماتي به علمي صداقت و شهامت با بود شايسته كه اين اال است, مشكور
پÇرويز دكÇتر تÇوسط آن مهي قدÇم تÇنظيم و فهارس تهيه و كتاب همين عكسي نسخهي

/ê9 ص ,ì8 دي و آذر شماره Ç 2

مختصر معرفي به دانش2 مجلهينشر جانبدر اين مينمودند/ اشارتي رفته, بهكار اذ كايي
پرداختهام/ شهرستاني مورد در نكات بعض ذ كر و چاپ آن

كه ميشود بقره فاتحهو سورهي شامل است, موجود كه صورتي به شهرستاني تفسير
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ظÇاهري تفسير به هم شهرستاني بردارد/ در را فاتحه سورهي آخر تا چاپي مجلد اين در
قÇدري كه است داده شرح را آيه هر "اسرار" هم و پرداخته معاني) و لغت نحو, (قراÄت,

ميكند/ پيدا كشفاالسرار سوم و دوم و ل او نوبتهاي به شباهت
"سÇلف بÇه نÇوعي بÇه را ر فسÇم شهرستاني دارند سعي كتاب مصحح و محقق كه اين
و حÇروف اسÇرار قÇبيل از آمÇده كÇتاب ايÇن در كÇه عجيبي مطالب با دهند, ربط صالح"
ايÇن در اسÇراÇÄيليات همپاي كه قديم فارسي حتي و باطني فلسفي, عرفاني, اصطالحات
"سلفصالح" پيروان كتاب, ق محق اصطالح به كه آنان نمينمايد/ سازگار شده,  كتابدرج
به سلفيه از يك كدام داشتند/ استيحاش مفاهيم, اصطالحاتو اين كاربرد از ميشوند تلقي

فرماييد/ مراجعه "ادوار" كلمهي به عكسي نسخهي فهارس در Ç 1

قاÄلند?1/ ا كوار و ادوار
يك در فÇقط "مفروغ" كلمهي فيالمثل كنيم, نگاه نيز امامي شيعهي ديدگاه از ا گر
Çا ام آمÇده, لغÇوي مÇعني در آن حÇديث دو در "مسÇتأنف" كلمهي و بحاراالنوار حديث

/92 ص Ç 2

نÇدارد/ شÇيعه آثÇار در سÇابقهاي كÇه آورده2 مÇطلب اين براي دقيق تفصيلي شهرستاني
نيست/ لفي" س" شيعيانه معني به نه و سنت اهل معني به نه شهرستاني

مجلهيتراثنا, در پيش سالها كه مقالهاي در نيز و كتاب مهي مقد در آذرشب آقاي
ÇÇ است مشهور كه همچنان ÇÇ شهرستاني كند ثابت ميكوشد رسانيده چاپ به ,12 شماره
اهÇل به تفسيرقرآن در كه است معتدلي سني و ميباشد مذهب شافعي و مسلك اشعري

/20 ص تراثنا, مجلهي Ç 3

روزگÇار از هÇم امÇا نÇدارد3/ سÇر در را امÇوي تسÇنن هÇواي و حال و ميكند رجوع بيت
و غلو و (اسماعيليگري) الحاد به متمايل را او جا آن و جا اين آن, از پس هم شهرستاني

زيرنويس/ ,7 ص ,12 شماره همان, Ç ê

قÇرن در تÇهمتزني كÇه داشت ه توج بايد ه البت كردهاند4/ معرفي فلسفي مشرب داراي يا
فÇخر و الي زÇغ (مثل ميتاختهاند ديگران به كه كساني خود حتي و بود رايج بسيار ششم
نوشته, فالسفه ضد بر كتاب كه آن با نيز شهرستاني نماندهاند/ درامان آسيب اين از رازي)
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/1ê0 ص الحكمه, صوان تتمه بيهقي, Ç 1

ه موج اسماعيليه به او انتساب من گمان به اما است1 حكمت تفسيرقرآنبراساس به هم مت
باطنيبودن بر آشكاري قراÄن تفسيرمفاتيحاالسرار همين مالحظهي با Hخصوص است,
غÇايب زنÇدهي امام به معتقد كه اماميه شيعهي به شهرستاني ميآيد/ دست به شهرستاني
است نزاري اسماعيلي امام مرادش و دارد اعتقاد قاÄم زندهي امام به خود و تاخته هستند,
داشته آشكار حكومت كه است مصر در فاطمي اسماعيلي امام يا و بوده سيف به قاÄم  كه
القاÄم الحي الحاضر باالمام يقل لم ابليس ان است:< كما چنين شهرستاني عبارت عين است/

تفسير/ خطي نسخهي از ب 121 ص Ç 2

نÇظر در كÇه پÇيداست المÇنتظر>2/ الغÇاÄب بÇاالمام اال يقولوا لم المنتظره والشيع¹ العامه  كذلك
اهÇل با هستند [ عج] العسكري حسن بن د محم ظهور منتظر كه ه امامي شيعهي شهرستاني

نيست/ فرقي هستند, خلدون) ابن تعبير (به "فاطمي" ظهور منتظر كه سنت
نقل است صباح حسن كلمات كه را دنا" سي "فصول نيز النحل و درالملل شهرستاني
در اين, بر افزون ميرساند/ ايران اسماعيلي نهضت دروني اسناد بر را او اطالع كه  كرده
و خلق و ترتب] [يا: ترتيب و تضاد و مستأنف و <مفروغ چون اصطالحاتي تفسير همين

است/ بوده رايج باطنيان بين كه آورده امر///>

تراثنا/ در مندرج مقاله همان Ç 3

و دانسÇته3 مÇحتمل اسÇماعيلي منابع از را شهرستاني استفادهي آذرشب آقاي خود
نوشته, تفسيرمفاتيحاالسرار عكسي چاپ بر كه مهاي مقد در حاÄري عبدالحسين آقاي
استاد مرحوم است/ نموده اشاره شهرستاني باطنيمĤبانه نظريات و نكات از به خالصهاي
آقÇاي است/ داده لقب شÇهرستانه" الدعÇا¸ "داعÇي را وي HريحÇص دانشپژوه دتقي محم
مصطلحاتو كتبو اما كنو رجالو لاعالمو مفص ششگانهي فهارس كه اذ كاÄي پرويز
تأ كÇيد شÇهرستاني بودن اسماعيلي بر است, كرده استخراج كتاب اين از فرق و طوايف
دليلي او اسماعيليبودن بر و آورده تفسيرش در شهرستاني كه اصطالحاتي جمله از دارد/
و قيامت "دور معني به اسماعيليان نزد كه ميباشد سابع" "طور و سابع" "دور است, قاطع

/13ì7 اسفند و آذر دانشگاهي, نشر مركز معارف, مجله در اذ كاÄي پرويز مقاله ك: ر/ Ç ê

است4/ آخر" خلق
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را كساني و نميپسندد نيز را افراطي باطنيه د بار تأويلهاي حال عين در شهرستاني
صادق(ع) امام ميگويد مينامدو "معطله" ميروند دور پÔر الفاظ ظاهري داللتهاي از  كه
رجÇال عÇلي كÇلها العبادات يتأول و الظاهر يترك والمعطل ///> فرمود: بيزاري اظهار اينان از

خطي/ نسخهي آ, 2ì ص Ç 1

(ع)1/> محمد بن جعفر الصادق منهم تبرأ قد و الرجل, ذلك معرف¹ والدين رجال علي والمحظورات
ناصرخسÇرو, قبيل از متشرعي و معتدل اسماعيلي شهرستاني, كه پذيرفت ميتوان
هÇمان از نÇوشته, فالسفه رد در كه نيز كتابي و است بوده نعمان قاضي و شيرازي المÆيد
فالسفه بيان روش از خود آنكه عين در داشتهاند/ بحث فالسفه با اسماعيليه كه است قبيل
و شهرستاني آزادمنشي بر آذرشب آقاي ميجستهاند/ سود فلسفي دستاوردهاي بعضي و

/3 س ,10 ص ,1 ج چاپي, االسرار مفاتيح Ç 2
/ì ,7 س Ç 3

ما ميپندارد3/ حقيقي سني را او وليكن دارد2/ اعتراف گذاشته, كناري را مألوفات كه اين
ميدانيم/ ح مرج را شهرستاني بودن اسماعيلي

دارد, وجÇود شهرستاني بودن اسماعيلي بر جانب اين گمان به كه ديگري قراين از
بوده سلطان" سر "صاحب شهرستاني گفتهاند كه است سلجوقي سنجر با او رابطهي سن Ôح
كه ميورزيد مسامحه و مينمود مماشات اسماعيليه با هم روي بر سنجر ميدانيم و است

است/ بوده شهرستاني امثال غيرمستقيم تلقينات اثر بر شايد
را ديÇن بÇاطني اسÇرار او از كÇه خدا" صالح بندهي "يك با را برخوردش شهرستاني
همانا راه" "خضر اين و نگاشته, تفسير مهي مقد در عاشقانهاي و شيفتهوار لحن با آموخته

است/ ميكرده شكار را مستعد اشخاص كه است بوده اسماعيلي مبلغ يك



/1370 اميركبير, ديناني, ابراهيمي غالمحسين #

الي# غز نظر در معرفت و منطق

است پذيرفته صورت فراوان تحقيق كارهاي او دربارهي كه است بزرگاني از الي غز
فÇراراز و هÇمايي) (جÇالل (شبلي)غزالينÇامه الي غز فارسيسوانح زبان به جمله آن از
نÇام مÇيتوان را فيالضالل ازالمنقذ ترجمه دو نيز و زرينكوب) (عبدالحسين مدرسه

كÇهن تÇرجÇمهي سÇعادت, كÇيمياي Hمخصوص شده, چاپ Hغالب نيز او موجود آثار برد/
شده عرضه منقح و ح مصح صورت به الي غز ومكاتيب نصيح¹الملوك نيز احيا¾العلوم,
دادهانÇد/ انÇجام ارزشمندي كارهاي الي غز دربارهي نيز عرب و غربي نويسندگان است/
مجلهيمعارف از شمارهاي الي غز مرگ سال نهصدمين مناسبت به دانشگاهي نشر مركز

كرد/ منتشر 13ì3سال در الي" غز "ويژهنامهي عنوان به را
لي فصÇم فÇصل HمومÇع نÇيز ف صوÇت تÇاريخ و ادبيات تاريخ فلسفه, تاريخ كتب در
مباحث در او كتب گرفته, قرار موردبحث كمتر چه آن ولي ميدهند/ اختصاص الي بهغز
العÇمل, مÇيزان العÇلم, مÇعيار (قسطاسالمستقيم,محكالنÇظر, است/ معرفت و منطق
مÇقاالت و كÇتب فÇراوانÇي يÇعني امر, دو اين دليل و///) المنقذمنالضالل المستصفي,

ساده دليل اين به او, كار علمي جنبهي به پرداختن كمتر حال عين در و الي غز دربارهي
و فقه اصول, كالم, منطق, فلسفه, ف, تصو در او ذوفنون/ است بوده مردي الي غز كه است
هركس لذا و است ممتاز و توانمند استادي فارسي و عربي نثر در و صاحبنظر سياست///
مÇمكن ميافÇتد/ الي غز به گذارش ناخواه خواه دارد, كار و سر اسالم و ايران فرهنگ با
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نتوانÇد منكر كسي را او يت اهم و عظمت ولي نپسندند, را الي غز سليقههاي كساني است
مÇريد كÇه ÇÇ همداني القضات عين انديشهي گستاخي و ادبي شجاعت با مردي حتي شد/

/280 ص تمهيدات, ;ë1 ص ,2 ج القضات, عين نامههاي Ç 1

ميستايد/1 را الي غز د محم ÇÇ بوده الي غز احمد
جديد كارهاي لذا است, فراوان الي غز دربارهي رسالهها و كتابها چون حال, هر به
رات رÇمك تكÇرار يÇا و دارد تازهاي سخن آيا كه نگريست احتياط به بايد را او دربارهي
تورق عنوان به را الي غز نظر در معرفت و منطق نام به ديناني ابراهيمي دكتر كتاب است/
بÇه مراجعاتش كه اصيل و مايهدار است اثري شدم ه متوج بهزودي ولي گرفتم, دست در
مÇورد عÇبارات عÇين بÇاال, سÇطح در درسÇي كتاب يك تدق با و بوده الي غز كتب اصل
با مÆلف تحليل قدرت است/ شده ذ كر مربوط, چاپ صفحهو قيد با آن در الي غز استشهاد
آن سرچشمههاي به را نكته هر و است چشمگير دارد, اسالمي فلسفهي در كه صي تخص
و مÇنطقي آثÇار در چه آن ميگرداند/ باز ÇÇ اسالمي فلسفهي تاريخ محدودهي در البته ÇÇ
يك در و استخراج هست, منطق و المعرفه علم مباحث به راجع الي غز اصولي و حكمي
ي جد و عميق كتاب يك با بدينگونه است/ شده بازسازي گفت توان و تنظيم معقول نظم
در مÆÇلف كÇار هسÇتيم/ روبÇرو اسالمي انديشهي گستردهي تاريخ از گوشهاي دربارهي
احاطهي آنكه ضمن است/ عصري و جديد روشهاي مبتنيبر انديشه, الت تحو بررسي
شأن در چنانكه آن مÆلف است/ مشهود Âكام موردبحث مساÄل بر وي سي مدر و تي سن
طغيان از و مينگرد بيرون از و عيني Âكام قضايا به است حكمتانديش نويسندهي يك
اين در نشاني كمتر معمول طرفگيريهاي و شخصي پسندهاي و احساسات تجلي و قلم
چÇنين < كسÇاني/// :ÂثÇم است/ شده اشاره مبهم زوايايي به حال عين در مييابيم/  كتاب
امكÇانات كÇليهي و بÇود يافته تربيت باطنيه مذهب رد براي الي غز Hاساس كه ميانديشند

/92 ص Ç 2

داشت>/2 قرار وي اختيار در ه نظامي دانشگاههاي
تÇاريخي آنكه با مسأله اين ميدادند/ بسط بيشتر را مطلب اين محترم مÆلف  كاش
است ممكن را پژوهنده اما ندارد, موردبحث صي تخص مطالب در تأثيري Gظاهر و است
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به هرچند بكوبد; را باطني نهضت ميخواست قيمت هر به الي غز كه برساند نتيجه اين به
قبلهي اهل از بسياري نميداند, جايز را يزيد لعن كه كس همان شود/ دچار تناقضگويي
دست و مÇينمود تكÇفير د/// وحÇم عÇارف تÇا گÇرفته اسماعيلي شيعهي از را, خود زمان
وارد فÇلسفه به بزرگي ضربهي الي غز ميكرد/ بازتر آدمكشي در را سلجوقيان و عباسيان
در فلسفه به الي غز حمالت آنكه عين در خشكانيد/ را فلسفه ريشهي تسنن درعالم  كردو
از و بÇخشيدند تكÇامل را فÇلسفه سÇير شيعي انديشمندان نداشت/ منفي تأثير ع تشي عالم
پيجويي جستند/ سود (مانندمشكو¸االنوار) او عرفاني كتب بهخصوص الي غز نظريات
در الي زÇغ سÇازندگي و ويرانگري نقش درك روشنتر عبارت به يا مثبت و منفي تأثير
نقل با كتاب همين شيوه به پرداختو بدان بايد Hكهحتم سترگ است كاري اسالم فلسفهي
ر تطو مسير در Hدقيق را وي جايگاه او, از پس و او از پيش و الي غز آثار از امثله و شواهد

ساخت/ روشن اسالمي حكمت
كه فهرست اين تهيهي Hممسل راهنماست/ فهرست نداشتن كتاب, اين عمدهي نقص
فهم در را خواننده گيرد, صورت ذيصالحي آدم دست به مÆلف خود اشراف با بايستي

كرد/ خواهد كمك تاريك نقاط و باريك نكات
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النÇعمان, مÇطبعه االشرف, النجف الي, الغز حامد ابي ¹االسالم حج تأليف ارين, الد في ما كشف و العالمين سر Ç 1
/19ìë . 138ë

ايÇن بÇر غالب نظريهي ا كنون الدارين1 في ما كشف و العالميÖن كتابسر دربارهي

/217 ص ,ì3 اسفند و آذر الي, غز ويژهنامهي معارف فاني, كامران الي, غز جامي آثار فهرست Ç 2

و بودهاند صاحبنظراني گذشته در اما ميكنند/2 رد الي غز د محم به را آن انتساب كه است

است/ نوشته ق) / ه ë03 Ç ë0ë)فاصلهي در ميگويد و ميداند الي غز از را العالمين سر بدوي حمن عبدالر Ç 3
كÇرده اسÇتناد العÇالمين رÇÇس به و گرويده تشيع به عمر آخر در الي غز كه است بوده آن بر نيز فيض محسن مال
البته /ê ,9ì ص ,13ì8 پاييز و بهار مجلهيفرهنگ, احيا¾" تن بر تهذيب "جامهي سروش, عبدالكريم (ر/ ك:

االخيار)/ ندارد(تحف¹ او تشيع بر داللت العالمين سر در الي غز سخن است معتقد قمي طاهر محمد مال

كه پيداست ميدانند/3 الي غز نوشتهي را كتاب اين كه هستند كساني آنجا و اينجا هنوز
كه داشته نام بدين كتابي الي غز كه دارد احتمال است/ كتاب اين چاپي نسخهي سر بر بحث
ميبخشد حساسيت را مسأله چه آن است/ نبوده منطبق Hبعض يا Âك چاپي نسخهي اين بر
كرده جعل الي غز نام به را كتاب ا گر و ع تشي به است كتابسرالعالمين نويسندهي اعتقاد
وانمود تسنن در لجاج از پشيمان عمر آخر در را وي كه است بوده جهت همين به باشند,

 كنند/
رد قاطع طور به الي غز به را كتاب اين انتساب كه است كساني از همايي جالل مرحوم
دادهانÇد شÇهرت و ساخته الي غز نام به Gعمد را كتابسرالعالمين كه است <مسلم ميكند:
را او نوشتههاي يا كنند قلمداد شيعه و باطنيه طرفدار را وي اينكه قبيل از به مقاصدي
ايÇن چÇهارم مÇقالهي در سÇازند/ بياعتبار موهومات به داشتن اعتقاد و خرافات به جعل
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بر را غديرخم حديث و كرده ديگران غصب و علي(ع) بالفصل خالفت به تصريح  كتاب
ع تشي كتاب همين به استناد با شيعه مÆلفان از گروهي است/ شمرده قاطع دليلي دعوي اين
و بÇرگشت جÇماعت و سÇنت مذهب از كه نمودند استنباط چنين و كرده ثابت را الي غز
هست كتاب اين در كه تناقضات بعضي به همايي مرحوم سپس گرديد>/ خالص شيعهي

/271 ص دوم, چاپ غزالينامه, Ç 1

مينمايد/1 اشاره
من سرأ ¹النظامي بالمدرس¹ علي قرأه و استنسخه من ل او> ميخوانيم: كتاب اين اوايل در
من بنتومرت محمد له يقال المغرب ارض من Õرجل السفر, من رجوعي بعد الثاني¹ النوب¹ في الناس

/9 ص Ç 2

بنيانگذار و متمهدي ق) / ه ê8ë Çë2ê) تومرت بن د محم همان Gظاهر اين سلمي¹///>2 اهل
آمÇده كÇتاب ايÇن در سياسي گري توطÃه  در كه نكاتي به ه باتوج است دين" موح" دولت
تومرت ابن الهامبخش و محر ك را كتاب اين ميشود باشد, راست قضيه اصل ا گر است,

كنيد: مالحظه را قطع اين نمونه براي انگاشت/ وي دعوي در
و ادب و علم من آل¹ فيه كان و المملك¹ طلب في نفسي Ôحرب المنصوفه)/// (بعض فقال ///>
هم مهناز مات ثم الحميد¸, السير¸ في امره فشا معهمو فخدم للفراشبن فوÄب للملك Âقاب محال  كان
ذاع شكرهو انتشر فلما رÄيسهم, مكان انتقلالي حتي بالديوان عيب ثم فصارمكانه, هم] مÔهردار =]

استراح و الظلم ابواب غلق و العدل اظهر و الرعي¹ فساس مكانه رتب و الوزير ضبÔق وذ كره, خبره

/ë1 ص Ç 3

بابنته>3/ تزوج و مكانه فتصور] اصل: [در فتسور الملك مات حتي فيه, كانوا ما ثقل من الناس
ميشود/ دربار فراشي خدمت وارد دارد ادب و علم از هم مايهاي كه مستعد آدم يك
و مÇييابد راه ديÇوان به آنگاه ميگردد/ فراشان] و مهتر [با وزير هردار Ôم رفتهرفته سپس
را وزير شاه كه ميدهد نشان مردمداري خود از چنان مقام اين در و ميشود ديوان رÄيس
دادگÇري و كÇاردانÇي كÇه اينجاست در ميگمارد/ جايش به را اين و مينمايد بازداشت
شاهي تخت بر و ميكند ازدواج شاه دختر با شاه فوت از پس لذا ميشود/ ظاهر ما قهرمان
كتاب در دارد/ نظاير هم ايران و اسالم تاريخ در كه نمونهوار است داستاني اين مينشيند/
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هم با ديلمي شهريار و رستم ميشويم: مواجه نيز ما كياوليسم تجويز با Hالعالمينصريحسر

/32 ص Ç 1

بر سپس مياندازد1/ جنگ به را دو آن سليمان سليماناند/ معاصر دو هر و دارند معارضه
قÇرار رزمÇندگان و رهگÇذران دراخÇتيار و مÇيسازد اسير را زنانشان برده, حمله دو هر
قبل ما علي النسا¾ فجعل فÃتين/// علي امرالسيف و شهريار علي قبض و رستم فقتل ///> ميدهد:

/ê1 ص Ç 2

به [ كه سليمان به نسبتي چنين شيعه و مسلمان يك است بعيد للمبارزه///>2/ و للمار¸ Hقحاب

/13 Ç 1ê ص رك: Ç 3

بدهد/3 است] پيغمبر نصقرآن
رد بÇراي همايي مرحوم كه داليلي از يكي و هست هم خرافي مطالب كتاب اين در
و جÇنگيري بÇه راجÇع مÇطالبي كÇتاب <اين است: همين ميآورد, الي غز به آن انتساب
از هرگز كه دارد نباتات و اشجار خواص و طلسمات و سيميا و كيميا و عزايم و تعويذات
در گفت بايد بود>/ نتواند والمنقذمنالضاللوتهافتالفالسفه نويسندهياحيا¾العلوم
ايÇن از كÇمي دست كÇه شÇده داده نسبت ه صوفي و اد زه از بعضي به كراماتي احيا¾العلوم
مÇحسوب دانشهÇا جÇملهي از را غÇريبه" "عÇلوم الي زÇغ زمÇان در و نÇدارد مÇÇوهومات

ميدانستهاند/

/1ê8 ,1ì7 ص Ç ê

كÇلمهي بÇه نيز و است/4 رفته كار به عرفاني معنايي به "عشق" كلمهي كتاب اين در
الطÇاÄفه <فÇهذه بÇرميخوريم: مÇيشود اسÇتعمال فÇارسي ادبيات در كه چنان آن "شاهد"
فقانتهم والقال القيل الي همومهم صرفوا و والشهوات بالعلوم المشغول¹ كالطاÄف¹ ليسوا االالهي¹///

/17ê ص Ç ë

فÇقره دو اين الشاهد>5/ محب¹ الي انصبوا هوال¾ و الشاهد بالواحد تمسكوا اولÃك المعامالت///
كÇلمهي است هÇمچنين است/ بÇوده عÇربينويس ايÇرانÇي نÇويسندهي كÇه ميدهد نشان

/1ìê ص جاوس, = Ç ì
/172 ص اربعين, = Ç 7

"جله"7/ و "شاوش"6
و كÇهنه عÇربي با و است مستحدثات از نيز مستراح معناي در "قدم" كلمهي  كاربرد
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فÇي واليÇمني الدخول في ري ÖسÔالي الرجل تقدم القدم, دخول آداب ثم ///> نÇدارد: تناسب فصيح

/ 8ê ص Ç 1

الخروج>1
لكÔم لق خ هÔوالذي آيهي به كه نقلي يكي است: جالب نيز اباحيه داليل از دليل دو نقل
و تÇحليل نÇه بÇوده, طÇبيعي حالت بر اصلي بناي اينكه و (29 (بقره, Hجميع االرض في ما
بÇا رسÇل خÇطاب كه عقلي دليل ديگر و آوردهاند تحريم و تحليل انبيا¾ اينكه تا تحريم/
مورد معدوم زيرا نبودهاند/ زمان آن كه كساني با نه بوده, معاصرانشان) (يعني موجودين

/ê9 ,ë0 ص Ç 2

د حمÇم ابÇاحيه" رد" در كÇه است چيزهايي افزونبر نكته دو اين نميگيرد2/ قرار خطاب

به كÇوشش ايرانشناسي, زمينهي مجموعهي در شده چاپ الي غز تصانيف از االباحي¹ اهل حماقه كتاب ر/ ك: Ç 3
/ê8 ص ,2 ج . ìë Ç 70 ص ,1 ج خديوجم, چاپ سعادت, كيمياي نوشيرواني; وحيد و پهلوان چنگيز

است/3 آمده الي غز
و است آمÇده نغمهسرايÇي تجويز در توحيدي ان ابوحي از هم فقرهاي كتاب اين در

/172 ص Ç ê

مÇرحÇوم كه است ه توج جالب ميكند4/ طي را بيابانها خواني حدي شوق به شتر اينكه
تÇوحيدي ان وحيÇاب روش از ف صوÇت در الي زÇغ كه است آورده بكي Ôس از نقل به همايي

است/ ميكرده پيروي



/1378 قم, اسالمي تبليغات آشتياني, ين جاللالد سيد الي, غز الفالسفه تهافت بر نقدي #

الي# غز نقد بر  گذري

داراي و اسÇالمي عÇلماي سÇرشناسترين از الي زÇغ د حمÇم ابÇوحامد االسÇالم ه حج
روشÇنگر مÇيتوانÇد او آثار و كار روي بر ي جد مطالعهي كه است جانبه چند شخصيتي
ميتوان الي غز دربارهي كه قضاوتي باشد/ ايران و اسالم فرهنگ از گونا گوني جنبههاي
الي غز كه فلسفه مورد در حتي است/ گذاشته باقي مثبت اثر هم روي بر كه است اين داشت
فلسفه ر تطو و ل تحو و تكامل به ناخواسته و ندانسته سازد, ريشه كن را آن داشت تصميم
(اسماعيلي) تأويل و باطنيگري ميخواست الي غز است/ كرده كمك غيرمستقيم بهطور
و رمز سوي به را اسالمي فرهنگ ناخواه خواه اعتدالي عرفان تأييد با ولي سازد نابود را
ولي مÇيكرده, دفÇاع تÇرك سلطان و عرب خليفهي از الي غز است/ داده سوق بيشتر راز
متأثر كه آورده قلم به را مشكا¸االنوار عمر اواخر در و است نوشته را فارسي نثر بهترين

است/ ناب ايراني فلسفهي از
ر, تأخÇم شÇيعيان سوي از مقامش يت اهم علت به بود متعصب سني كه آن با الي غز

دادهاند/ نسبت وي به كتابسرالعالمينرا و شده ي تلق شيعي
كÇه شده نگاشته فارسي به ما عصر در خوبي كتابهاي الي غز دربارهي خوشبختانه
ببيند:غزالينÇامه را كتابها اين بايد بشناسد را او عصر و آثار و احوال بخواهد هركسي
الي زÇنكوب)منطقومعرفتدرنظرغÇي زر (عبدالحسين همايي)فرارازمدرسه (جالل
كÇتاب است/ شÇده ترجمه بار دو كه كتابالمنقذمنالضالل نيز و ديناني) (غالمحسين
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فÇلسفهي تÇاريخ كتب در و است كرده ترجمه حلبي اصغر علي دكتر را تهافتالفالسفه

ميشود/ داده اختصاص الي غز به فصلي Hحتم اسالمي
تأثÇير HملÇمس و كÇردهانÇد بÇررسي مولوي بر را الي غز تأثير معاصر قان محق بعضي
شايان تأمل و تحقيق جاي صدرا) مال Âمث) خودش از بعد متفكران بر الي غز انديشههاي

دارد/ ه, توج
كÇتابتÇهافت سÇن كÇمال دوران در داشÇتهانÇد مÇرقوم كه قراري از آشتياني استاد
مÇباني بÇر دقيقي نقد اندلسي رشد ابن آنكه با و نگريستهاند تعمق با را الي غز الفالسفه

كÇتاب بÇر اسالم) مشاÄيان تفسيرهاي نه ارسطو خود به ي خاص ه باتوج) مشايي حكمت
مÇباني با و نداشتهاند مبذول رشد ابن كتاب به ي خاص عنايت آشتياني استاد دارد, الي غز

پرداختهاند/ اسالمي فالسفه بر الي غز تنقيدات چون و چند در بحث به صدرايي
نوعي به خود مينويسد نيز فلسفه رد <هركس كه هست ارسطو به منسوب  كالمي
و نكند بحث داخل را عوام مسلمات و مشهورات كه است آن شرط البته است> فلسفيده
نÇيز بÇازي هوچي اصطالح به و جدلي شيوههاي از ل تعق و استدالل عالوهبر الي غز ه البت

است/ جسته سود فالسفه عليه
از مÇدافÇع نÇقش سÇالگي پنج و چهل تا كه گفت ميشود نكرد/ درازي عمر الي غز
عÇليه دشÇنام و تÇهمت حÇربهي از و مÇيكرده ايÇفا را سÇلجوقي تركان و عباسي خالفت
را اينان خون حتي و است كرده استفاده رافضه) و باطنيان معتزله, (فالسفه, دگرانديشان
اهÇل اينكه عذر به است نميدانسته جايز را يزيد به لعن حال عين در ميشمرده, حالل
و گÇزيد انزوا و يافت حالت تغيير عمر اواخر در الي غز باشد! كرده توبه شايد و بود قبله
حال هر به كشتند)/ را الملك نظام كه است بوده اسماعيليه بيم از هم (شايد كرد كوتاه زبان
صÇادق مÇتفكري را او و است ه وجÇت جÇالب عÇمرش آخÇر آثÇار در او عرفاني مشرب

است/ افتاده انديشه دستاندازهاي در كه مينماياند
ديÇد بÇه و گرفت درنظر را او زمان و عصر بايد متفكري هر دربارهي داوري براي
قديم, برجستهي متفكران به ه توج دورهاي هر در كه هست هم اين ه البت نگريست/ عيني
انگÇيزه يك HتمÇح ي خاص فكر طرز به تاختن كه همچنان ميكند, پيدا خاص دليل يك
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عÇربي ابÇن مكÇتب Hخصوص عرفاني انديشه اخير سالهاي در اينكه Âمث دارد/ عصري
است/ تأمل قابل بسيار كرده, پيدا جاذبيت

با ناخواه خواه و شد ترجمه عربي به يوناني فلسفه و علوم ني, تمد نيازهاي برحسب
تأسÇيس از پÇيش (حÇتي كÇه بÇودند مÇعتزليان نÇخست كÇرد/ پÇيدا برخورد جاري عقايد
از يÇوناني فÇلسفه عÇليه يا له تأثراتي فلسفي) و علمي متون منظم ترجمهي و دارالحكمه
اطالعاتي سرياني به آشنايي با Hبعض يا و شفاهي طريق از كمابيش اينان دادند/ نشان خود
فÇيلسوفان نÇقد بÇه بÇودند مÇعتزله از مÇنشعب كÇه اشاعره سپس داشتند/ حكيمان آرا¾ از
نÇيز اسÇماعيليه ه تÇالب است/ شهرستاني و رازي فخر و الي غز مهمتر همه از كه پرداختند
يت دÇض ولي مÇينمودند موضعگيري آنان ضد بر گاهي فيلسوفان از تأثيرپذيري ضمن

بود/ طبيعيون با بلكه نبود/ مشاÄيان با اسماعيليه
فÇلسفهي بÇر شهرستاني) و فخررازي و الي غز) اشعري ادان نق كه شديدي ضربات
زمينه كه معنا بدين گذاشت/ باقي هم را خود تأثير اما نماند بيجواب كردند, وارد مشايي
االشÇراق حكÇمت عÇنوان به سازنده حال عين در و انتقادي فلسفه يك پيدايش براي را
مقصود نتيجه اين گرچه بود سودمند انتقادها آن غيرمستقيم بهطور پس ساخت/ آمادهتر

آمد/ حاصل تبعي طور به و نبود باالصاله
گÇرايش GثرÇا ك نÇيز ه وفيÇص و نÇبودند بد فلسفه اندازهي به عرفان با اشعري ادان نق
نمط ض متعر نقداشاراتبوعلي در رازي فخر مينمودند/ تظاهر چنين يا داشتند اشعري
پس است/ مسلك باطني شهرستاني و است عارف خود الي غز و نميشود عاشر و تاسع
و كÇرد پÇيدا تÇوسعه نيز نظري عرفان حكم¹االشراق, كنار در و يافت رشد مجال عرفان
در و اشراقي هم و بودند مشايي حكمت در صاحبنظر هم كه آمدند پديد شخصيتهايي
عالم در كرد, عقبگرد فلسفه تسنن عالم در ا گر داشتند/ رابطه حسن نيز عارفان با حال عين
بوده فلسفه پناهگاه آن وسيع معناي در ع تشي نيز آغاز از همچنانكه نمود/ پيشرفت ع تشي

است/
غÇربيان كÇه است راه اين از بيشتر او تهافتالفالسفه Hخصوص الي غز شهرت اما
تأثÇير تÇحت اخÇير سÇال پÇنجاه در مÇا فرهنگي محيط و قاÄلند زياد يت اهم الي غز براي
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آنكه حال است يافته فراوان شهرت نيز وتهافتالفالسفه الي غز لذا است/ مستشرقين
طوسي نصير خواجه حتي ننهادند/ چنداني بهتهافتوقع گذشتگان رشد, ابن از صرفنظر
نÇام الي زÇغ از ÂÇاص شÇده, بÇوعلي اشÇارات بر فخررازي اشكاالت به پاسخ متصدي  كه

/2ê ص الي, غز الفالسفه تهافت بر نقدي Ç 1

فÇقط و رفÇته پهلوانان جنگ به كه مينمايد تشبيه آدمي به را الي غز صدرا مال نميبرد1/

/27 ص همان, Ç 2

باشد2/ داشته شجاعت و زور آنكه بدون برده خود با اسلحه
در الي غز برخالف استو الي غز از فلسفيتر ذهنش فخررازي كه است اين حقيقت
مÇيرود, پردور تشكيك در هم ا گر و نميجويد سود تفسيق و تكفير حربهي از بحث
آشتياني استاد نظر Hتقريب باشد/ شده بررسي مطلب يك جهات همهي كه است آن براي

/2ë ص همان, Ç 3

كÇتاب ا گÇر است3/ گÇذاشÇته فÇرق الي غز و فخررازي بين قضاوت در و است همين نيز
مواردي تمام آساني به ميتوانست خواننده داشت, فني راهنماي فهرست ما موردبحث
كتاب يك كه است بزرگي نقص اين فانه متأس كند/ پيدا فرمودهاند, بحث و قول نقل كه را

باشد/ نداشته منظمي فهرست و نمايه علمي
خالي فالسفه بر الي غز ايرادات كه داشت دور نظر از نبايد نيز را نكته اين حال هر در
ديگران از را خود مطالب او كه گفتهاند بعضي ه البت نميباشد/ نيز نغزي و ارزنده نكات از
چنين بتوان شايد دارد/ تازگي او تحرير و تقرير حال هر به باشد چنين هم ا گر كرده, اخذ
شك بÇا و بÇازگشته قÇدري جÇوانÇي تندرويهاي از عمر اواخر در الي غز كه كرد فرض

است/ گرديده هدايت مقصد رهپوي گرفته, پيش در درالمنقذمنالضالل كه دستوري
ميپردازيم: الي غز نقدتهافتالفالسفه در آشتياني استاد مه عال كتاب به ا كنون

بودم ديده موقع همان بنده را بعضي و ميشد چاپ كيهانانديشه در كه مقاالت اين
ر مكر بايد و دارد آشتياني استاد ت پرقو نفس و پرسخن سينهي از حكايت هميشه مثل
ميرود/ سخن چيز همه از كتاب اين در چون آيد دست به سخن رشتهي كه شود خوانده

دارد جايي به راه زد كه پرده هر نقش دارد نوايي و ساز عجب عشق مطرب
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بين يعني ميروند را راه همان ما عصر در كه هم كساني نيست/ الي غز در فقط بحث
كÇتاب جÇمله آن از و هسÇتند آشÇتياني اسÇتاد نÇقد مÇورد قÇاÄلند تÇفكيك دين و فلسفه
استاد نظر به است/ شده واقع موردبحث اصفهاني مهدي ميرزا مرحوم انوار الهديتأليف
استاد نزد را فلسفه كه است اين عيبشان اصفهاني مهدي ميرزا چه و الي غز چه آشتياني
مÇهدي مÇيرزا وقÇتي است بديهي كشيدهاند/ نقد به را فلسفه مساÄل نفهميده و نخواندهاند
لذا مÇيگذارد مجلسي باقر د محم مه عال حرفهاي بر را حكما به ايرادات بناي اصفهاني

/31 ,39 ,ë7 ص Ç 1

مÇوارد و مشكÇالت جمله از ميشود1/ بحث وارد مجلسي با Gاستطراد هم آشتياني استاد

/1ìë ص Ç 2

اصحاب آنكه حال نيست2/ قاÄل مجردي خدا از غير به مجلسي كه است اين االÐرا¾ معرك¹
را معاد اثبات و ميانگارند االيمان ناقص را Öكل م و روح د تجر منكران متعاليه, حكمت

/128 ص Ç 3

اين جايجاي در بايد را بحث اين تفصيل و ميپندارند3 محال روح د تجر به عقيده بدون
ديد/  كتاب

در نÇيست/ دقÇيق خÇيلي گرفتهانÇد, اخباريگري مساوي را قشريگري اينكه ه البت
محض اصولي آنكه حال بود مخالف عرفان با بيشتر همه از كه ثاني محقق صفوي عصر
بعضي شايد است/ اخباري است, عارف و حكيم خود كه فيض محسن مال مقابل در است/
و حلي و عاملي عربنژادان به نسبت بيشتري مشرب وسعت ايرانينژاد علماي بگويند
مجلسي دباقر محم از خيلي عربنژاد بهايي شيخ Âمث نيست كلي هم اين داشتهاند, بحريني

است/ "ايرانيتر" ايرانينژاد,
معاصر مشربان اخباري بر نظر ميتازد اخباريان بر آشتياني استاد وقتي حال هر در
ÇÇ است شده مرحوم ا كنون كه ÇÇ يكيشان شد/ برده نام نمونههايشان بعضي از كه است
بÇن عÇلي واليت اصÇل, مÇاهيت/ نه است اصيل وجود <نه است: ميگفته كرده گرم منبر

/191 ص Ç ê

ميدانستند/ ل او صادر را ه مÄا و پيغمبر هم كساني Âمتقاب ه البت است!>4 ابيطالب
روي بوعلي) و فارابي Hخصوص) فالسفه به حملهاش در الي غز بازگرديم/ الي غز به
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و مقوالت بر كتاب سرتاسر در هم آشتياني استاد و ميكند تكيه اشعري ابوالحسن مباني
و سنايي آثار خواندن و عرفانيات در حمله از را آن عالج و بردهاند حمله اشاعره مقامات

/êê9 ص Ç 1

خÇود ايÇنها كÇه كÇنم عرض Hتوضيح بايد دادهاند1/ نشان عربي/// ابن و عراقي و مولوي
كه هست گنجايشي و انعطاف نحوه يك عرفاني انديشههاي در ه البت مسلكاند/ اشعري
بÇيانÇعطاف و خشك اشعري متكلمان نوشتههاي گفتهها, ولي ميگذارد باقي فرار جاي
حفظ براي و ميچسبانند اسالم به را غلط اصل <يك كه است اين در اساسي اشكال است/
اوهÇام فÇداي را خÇدا خÇلق اسÇتعدادهÇاي و مÇيگيرند ريش به را بارز غلط هزاران غلط,

/ë23 ص Ç 2

الي غز مضحك" كلمات و "رجزخوانيها است قبيل اين از مينمايند>2و خود فرقه گرايي
سبقت اشاعره گوي مشايخ همه از سخنپرا كني در بيامرز خدا آن كه رازي" فخر "اوهام و

/ë19 ص Ç 3

است>3/ ربوده
يÇاد بÇه بايد ولي آري, شود/ ي تلق "تند" تعبيرات اين خواننده ذهن در است ممكن
و نÇادانÇان و ( گÇوالن "اغÇبيا¾" را سÇينا ابÇن و فÇارابÇي امÇثال نيز الي غز د محم كه داشت

/2ë ,ê83 ص Ç ê

را فحش "آبروي كه داده دست از را قلم ت عف چنان گاه الي غز است4/ ناميده بيخردان)

/3êê ص Ç ë

است!>5/ برده
ÂثÇم است/ داده رخ سÇهوالقÇلم روايÇات كÇلمات تأويÇل در گاه محترم مÆلف براي
برگزيند را يكي دين و حيا و عقل بين مينمايد ر مخي را آدم جبرÄيل, كه آوردهاند روايتي

/ê17 ص Ç ì

روايÇات ايÇن كÇه افزودهانÇد روايت دنبالهي به مه عال استاد برميگزيند6/ را عقل آدم و
و عملي عقل مراد جا اين در آنكه حال ميباشد, نخست صادر عقل اينكه بر است صريح
دارد/ فرق مخلوق, حق و ل او صادر با و ميآيد دين و حيا رديف در كه است معاش عقل

است/ بسيار فاصلهي عا مد و دليل بين كه ميكنيم مالحظه
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/11ë ص Ç 1

سنخ از تعبير اين كه ناميدهاند1 الحادي مسلك دو را معتزله و اشاعره هم جا يك در
داشتهانÇد, حسننيت دين از دفاع در Gا كثر معتزله و اشاعره Hيقين است/ الي غز تعبيرات

باشند/ شده اشتباهاتي دچار است ممكن
تأييد مورد اين كه كردهاند دفاع آزاد انديشهي براي محيط سالمت از محترم مÆلف
ايÇن و نÇميگيرد را سالم محيط جاي چيز <هيچ است: حسننيت با صاحبنظران همهي
و عقل بستن كار به كه محيطي در ميدهد/ پرورش آزاده واالو مردان كه است سالم محيط
كشÇيدن نÇفس حÇق كسÇي و ميشود محسوب بدعت و جرم ه عقلي مستقالت در انديشه
مردان محيطها قبيل اين در و مينمايند تنگ همه بر را عرصه چند دلقكاني باشد نداشته

/ê0ì ص Ç 2

نميآيد/>2 وجود به ژرفانديش عالماني و مستقل و شريف و آزاده
"ذهن از ناشي را اينان شكوك كساني كه است ممكن بازگرديم/ الي غز و اشاعره به
تÇعادل عدم داراي و مرض به مبتال خيز, شك <ذهن اينكه از غافل بدانند, آنان ال" جو

/ê00 ص Ç 3

نيز و اشاعره نكات جمله از نميشود/>3 ظاهر خيري متشككان قبيل اين از و است رواني
آشتياني استاد مينامند/ عادت" "جري را آن و منكرند را عليت قانون كه است اين الي غز

/ê02 ص Ç ê

هيوم نيز (و اشاعره كه است اين جواب ه البت ندارد4/ معنا عادت طبيعت در كه نوشتهاند
طبيعت/ نه ميدانند ذهن عادت را عليت انگليسي)

ارسطو به Hقطع را االشيا¾ كل كالمبسيطالحقيقه كه باشد اين شايد سهوالقلمها از باز

/37ê ص Ç ë

نظر/ فيها و دادهاند5 نسبت
از پÇيش كه پذيرفتهاند كمابيش و ضمني بهطور استاد اينكه كتاب جالب نكات از

حاشيه/ 3ê ,êë ,131 ,37ê ص Ç ì

خوبي نكتهي اين است6/ بوده معتزلي كالم از متأثر قدري شيعي كالم نصير خواجه ظهور

/31ë ص Ç 7

چنين خواننده شمردهاند7, معتزله بر م مقد فالسفه, با يت ضد در را اشاعره اينكه اما است
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كه چرا دارد تأمل جاي درافتادند/ فالسفه با اشاعره از پيروي به معتزله كه ميكند ر تصو
جÇفتگيري از كÇه هسÇتند دورگÇهاي محصول اشاعره و اشاعرهاند بر م مقد خود معتزله
همان اصل در اشاعره حرفهاي يعني آمدند! پديد حديث اهل و سلفيون با معتزله عقايد
علمي عبارات و عقلي استدالالت ظرف در كه است خشكانديش حشويون حرفهاي
اشÇاعره/ ت دÇش به نه ولي داشتهاند حكما با درگيري نيز معتزله حال هر به ميشود/ بيان

است/ بوده (مانويان) زنادقه با معتزله درگيري بيشتر ه البت
خÇلفا, دسÇتور به فالسفه ترجمهي و ف تصو ترويج ميگويند: تفكيك اهل كه اين

/319 ص Ç 1

"با كه تهمت يا عا اد اين برابر در و دارد بحث جاي است1, بوده بيت اهل با جنگيدن براي

/313 ص Ç 2

تفكيك اهل نه گفت بايد هستيم2, مذهب شرعو از بينياز اطالق نحو به ه" عقلي مستقالت

/2ì8 ,37ê ,ê0ì ,ê91 ص Ç 3

يا و فالسفه قول الزمهي است ممكن گرچه ندارند3/ صراحتي چنين اسالمي فالسفه نه و
نقش در نيز اسالمي فالسفهي ا كثر كه است اين قضيه واقع ولي باشد همين تفكيكيون

/3ì ص Ç ê

آشتياني استاد خود و نمايند4 اثبات را دين اصول نحوي به كوشيدهاند شده, ظاهر متكلم
كÇالمي كافي) شرح و قرآن (مثÂتفسير صدرا مال كتابهاي بعضي كه فرمودهاند تصريح

است/
و است درست نشده, اطالق خدا بر ادعيه و لسانقرآن در "موجود" كلمهي كه اين

/2ìì ص Ç ë و ì

از "وجود" لفظ كه كردهاند نقل زرياب دكتر مرحوم از و فرمودهاند5 تأييد هم استاد خود
مورد اين در نخستين مترجمين كه گفت بايد است6/ شده متداول رضا(ع) حضرت زمان
تÇاريخ يك مÇا كÇه است ايÇن قضيه اشكال و ميبردند كار به را "ايس" و "انيت"  كلمهي

/2ìë ص Ç 7

نداريم7/ حسابي فلسفهي
اصÇالت HمومÇع <اشÇعريان فÇرمودهانÇد: مÇرقوم كÇه ايÇن بÇرانگÇيز تأمÇل نكات از
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/233 ,2ìì ص Ç 1

ر تأخÇم تي اهيÇم اصالت و وجودي اصالت تقسيم اين است مشهور چه آن تياند/>1 ماهي
از ايÇنكه يا داد نسبت اشاعره به ميتوان را ماهيت اصالت آيا كه است اين سÆال است/

كرد? ميتوان برداشتي چنين آنان آرا¾ الزمهي

/39ë ص Ç 2

عربي ابن شا گرد كه كردهاند اشاره او نام به مورد دو در كه سودكين2 ابن مورد در
در كÇه نÇوشته عÇربي ابÇن االالهيه برالتجليات پرمطلبي شرح كه افزود بايد است بوده

است/ شده طبع دانشگاهي نشر مركز چاپ كتاب همين پانوشت
را موروثي <عقايد كه: اين فرمودهاند, اشاره آشتياني مه عال استاد كه جالبي نكات از
ميباشند/> رسومات و عادت محكوم نيز بشري نوابع و است مشكل بسيار دادن دست از
چÇون مÇبتالست/ (تÇقليد) درد همين به اسماعيليه تكفير مقام در <ابوحامد افزودهاند و
بÇنيعباس حكومت شر از را خود كه ميزدند در هر به آزاده مسلمانان كه نداشت ه توج

/3ì8 ص Ç 3

بÇود>3/ چسÇبيده نام و بيننگ حكومت اين بيضهي به محكم ابوحامد و نمايند خالص
تركان و عباسيان حكومت نظري لحاظ از كه بود شده ساخته منظور اين به ه نظامي مدارس

بود/ عوامانه تقليد بر آن بناي و بدارد استوار را سلجوقي
قانه محق و ميخواند چه باشد داشته ه توج فلسفه محصل كه معناست بدين همه اين
نÇمايند قلمداد دين ضد را آن و بترسانند فلسفه از را دانشجو و طلبه كه اين نه برود پيش

/ê8 ,137 ص Ç ê

است4/ بوده رايج اين از پيش سال شصت پنجاه آنچنانكه
و عÇرفان حÇوزهها در مÇاترياليستي, انÇديشهي جÇهانگيري بÇه ه باتوج امروز ه البت
كÇه را مÇثنوي هÇمين كÇند/ عمل پادزهر عنوان به كه است ه توج مورد نيز قديم فلسفهي
حÇاجي و صدرا الÇم از و مينويسند آن بر شرح مجلد چندين در حاال ميپنداشتند نجس
فÇلسفهي و عÇرفان كÇه مÇيباشد (ره) امام بركت از همه اين و ميشود تجليل سبزواري

بخشيدند/ رسميت را عرفاني شعر و اسالمي
نÇمونه بÇراي دارد روايات در ريشه خود ميگويند, تفكيك اهل كه هم مطالبي اما



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا 302

همچنين است/ احاديث بعضي مضمون دانستهاند نوريه" لطيفهي "اجسام را مالÄكه اينكه
احÇتياط بÇه اقرب ميشود, متبادر نظر بادي در كه آنطور معاد در جسمانيت بر تصريح

/ 83 ص Ç 1

كÇند, ل عقÇت نÇتوانست را ي اصÇخ وجÇه كسي ا گر ناييني1 مرحوم قول به هرچند ميباشد
باشد/ المدفتين مابين به معتقد Áاجما بايد كرد/ او كفر به حكم نميتوان

باب اين در كه ايشان از كتاب دو در تهراني آقا جواد ميرزا مرحوم تفكيك اهل بين
حÇرف منصفانهتر و بانهتر دÆم چهميگويد?) (ميزانالمطالب;عارفوصوفي ديدهام
ه البت مينمايد/ ا كتفا مقابل طرف كالم ضعف نقاط به اشاره و صحيح قول نقل به و ميزند
(استاد اصفهاني مهدي ميرزا كتاب,انوارالهديمرحوم اين در آشتياني استاد بحث طرف

/ê1 ص Ç 2

حÇواشÇي در آشÇتياني اسÇتاد مÇيباشد2/ حÇلبي) مÇحمود شÇيخ و تهراني آقا جواد ميرزا

/2ìë ص فرهنگي و علمي انتشارات چاپ Ç 3

كردهاند/ اشاره مشهد در گروه اين به نيز فصوص@الحكم3

و يابد ادامه افكار بالندگي و زايندگي تا است مفيد بسيار علمي مباحثات مطلع تجديد
مÇايه از شÇيعه <حÇوزهي حÇاÄري عÇبدالكÇريم شيخ حاج مرحوم تعبير به كه نشود چنان

/ìë ص Ç ê

مÇيشود بارور استعدادها پديدآيد, علمي كاوش و تحقيق محيط ا گر ميكند/>4 مصرف
عقب به را انسانها چهبسا و ميكند نابود و محو را استعدادها بهترين نامناسب, محيط ولي
و (پÇوسيدگي ذبول نظام و قهقرايي سير به و نكنند نظر آينده به هرگز كه برميگرداند///

شوند/ دچار پژمردگي)
تنگ آزاده مردم بر را عرصه چنان متمادي قرون در انحصارگري و تنگنظري ///
بÇازار و انÇداخت راه بگÇير بگير چنان آن و داد سوق خرافات و جهل به را آنان و نمود

/3ìê Ç ë ص Ç ë

همان اين دارد5/ عجز آن بيان از قلم كه داشت رواج شو دور و شو كور و تكفير و تهمت
شÇعر كÇه كÇردند تÇحميل اسÇالم دنياي به هسازان نظامي و اشعري پيروان كه است فضايي
تÇبري بÇنامند فÇلسفي را وي كه اين از ام خي حتي و رسيد هم خاقاني به گفتن فلسفي ضد
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ست/ Ôج
نÇييم گÇفت, او چÇه آن كÇه داند ايزد فÇلسفيام من كه گفت غلط به دشمن

اين در كه ÇÇ را دوم مجلسي حتي كه رسيد ي حد به دورهها بعضي در خشكانديشي
از كه را اصفهاني ابونعيم مقبرهي و نمودند تنقيد ÇÇ است آشتياني استاد انتقاد مورد  كتاب
بكند! نتوانست كاري شيخاالسالمي مقام وجود با او و كردند ويران است مجلسي اجداد

آرامش بÇا عÇلمي مفاوضهي كه فضايي ايجاد و عقالنيت و حكمتانديشي از دفاع
يك نيازمند ما است/ فلسفي كتب انواع وسيع نشر جمله از الزمهاش گيرد, صورت بتواند
است/ مبهم و مجمل گرديده ترجمه يا تأليف تا كنون آنچه هستيم تفصيلي فلسفهي تاريخ
و سÇوم قÇرن HصوصÇخ هجري ل او قرن چهار بايد Hحتم خود گذشتهي فهم براي ما
هÇندي, بÇابلي, تمدنهاي ميراث يا اواÄل" "علوم كه بود قرون اين در بشناسيم/ را چهارم
شده تبديل جديد بينالمللي زبان به كه عربي به يهودي و سرياني التين, يوناني, ايراني,
بيش كه رسيد اسالمي ملل اقوام فرزندان مستقل تأليفات نوبت سپس و گرديد منتقل بود,
آن از را چهارم قرن بودند/ ايرانيان بافرهنگتر و نتر متمد همه از و بودند مليت پنجاه از
آن امكان هجري ل او قرن سه كوششهاي نشستن بار به كه دادهاند لقب نوابغ قرن جهت
بÇزرگ امÇپراتÇوري بÇاشيم/ شÇاهد چÇهارم قرن در را رشد بزرگترين كه آورد فراهم را
و تسامح و تساهل و تفاهم نوعي زمينهساز بزرگ امپراتوريهاي ديگر همچون اسالمي
بودند ايرانيان آن كارگردانان كه چهارم قرن در اسالمي امپراتوري ميشدند/ انسانگرايي
نوسازي و بازسازي كهنو مواريث احيا¾ يعني رنسانس شد/ اسالمي" "رنسانس زمينهساز

است/ شده تشريح متز آدام كتاب در اين و آن,
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ق), / ه êì7 Ç ë38) جÇاراهللا بÇه مÇلقب زمÇخشري, عمر بن محمود ابوالقاسم مه عال
اسالمي ادباي و متكلمان رانو مفس نامدارترين از خوارزم) نواحي (از زمخشر به منسوب
و االبÇرار ربÇيع جمله: آن از است; مانده يادگار به وي از معتبري آثار كه است ايراني و

,(1ê10 الرضي, الشريف انتشارات (قم, زمخشري, عمر بن محمود ابوالقاسم االخبار, نصوص و االبرار ربيع Ç 1
êëìص/ ,(1ê11 قم, غريفي, عدناني علي سيد اعداد ربيعاالبرار, فهارس + ص 307ì ج, ê

ماست/ موردبحث كوتاه گفتار اين در كه نصوصاالخبار1

بÇراي بلوغ سن به رسيدن از پس شد/ زاده پارسايي و دانش اهل خانوادهاي در وي
ديگÇر و كÇالم حÇديث, ادب, د, متعد استادان محضر از و گرديد بخارا راهي علم تحصيل
بن (محمود نحوي ابومضر محضر از بهخصوص رسيد/ استادي به و بياموخت ديني علوم
تÇحت و بÇرد فÇراوان استفادهي ق) / ه ë07 متوفي فريدالعصر, به ملقب اصفهاني جرير
هÇرچÇند بÇود, باقي اعتقاد اين بر عمر آخر تا Gظاهر كه گراييد اعتزال به استاد اين تأثير
عÇمر آخÇر در زمÇخشري كÇه بÇرآنÇند لغتنامه) در دهخدا مرحوم Âمث) قان محق بعضي
Áاحتما گشت/ بازخواهيم آن به كه نيست تي قو از خالي قول اين و است گراييده ع بهتشي

است/ بوده مÆثر زمينه اين در او بر مكه) رفاي Ôش) حسني سادات حسنرفتار
اثر بر را خود پاي يك سفرهايش از يكي در گويا و علمآموزي طريق در زمخشري
پÇاي يك و سÇالم پاي يك با عمر آخر تا و داد دست از شديد م ر و نوعي يا سرمازدگي
هÇمراه مÇجلسي صÇورت و شهادتنامه خود با همواره اينكه جالب و ميزيست/ چوبي
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نبريدهاند! ريبتي و شر در را پايش بدانند كه داشت
زندگي در تعيينكننده تأثيري بيماري اين و شد مريض ت بهشد ë12 در زمخشري
يابد دست مقام مالو به ادب علمو طريق از كه بود آن بر زمان آن تا وي داشت/ او معنوي
كÇوشش امÇا رسÇيدند/ نوا و نان به راه اين از سلجوقي دستگاه در كه بودند كسان بسيار و
بÇيماري آن گÇرفتار چÇون و بود نرسيده نتيجه به ÇÇ خوشبختانه يا بدبختانه ÇÇ زمخشري
و نرود سلطاني هيچ نزد كرد عهد بÔريد/ مالدوستي و جاهطلبي از دل به كلي گرديد, سخت
رجال , حج طريق در ه البت و گرديد حج سفر روانهي بهبود, از پس نگويد/ حكام ستايش
امير احترام و ه موردتوج مكه در بيفزود/ خويش دانش بر و نمود زيارت نيز را ادب و علم
و تدريس به و بماند همانجا كه خواستند او از و دادند بدو منزلي شد/ واقع آنجا علوي
بار خدا خانهي مجاورت شوق كرد/ وطن به سفري اما بود, مكه در چندي بپردازد/ تأليف
وتÇفسير است بÇوده مكه در ë2ë در Hيقين كه طوري به كشانيد, مكه به را "جاراهللا" ديگر
هÇمانجا در بÇالفاصله كÇرده, تÇمام ë28 در و آغÇاز سال همان و همانجا در را @كشاف

است/ پرداخته بهتأليفربيعاالبرار
خÇيال¾ و غÇرور و كبر از شده, روحي ل تحو دچار هم باز زمخشري عمر اواخر در
نديد/ خود درخور را مه" عال" لقب و يافت ناچيز و رد Ôخ را خود و آمد فرود مĤبي فاضل
نگÇه قرآني تنها و كرد بغداد) (در ابوحنيفه مزار وقف را خويش كتابخانهي  كتابهاي
كلها كتبي نقلت و االويسي¹/// الطريقه Ôآثرت> برگزيد: اويسي طريقهي خود, قول به و داشت
اهللا كتاب هو و ///Gواحد Gدفتر اال يدي منها Ôواصفرت فوقفتها ÇÇ اهللا رحمه ÇÇ حنيفه ابي مشهد الي

شد/ استفاده مه مقد همين از Hعمدت زمخشري حال شرح براي /1ê ص ,1 ج مه, مقد همان, Ç 1

تأليÇف از بعد يقين به ولي نيست; ص مشخ Hدقيق حالت تغيير اين تاريخ ه البت المبين///>1
به و عرفان اهل عيات مد به كشاف در كه چرا است/ بوده احتماÁربيعاالبرار) (و @كشاف

كÇه بÇرميخوريم كÇمتر ربÇيعاالبÇرار فÇهرستهاي بÇه ه اتوجÇب و كÇتاب كÇلي مÇرور با /1ë ص ,1 ج همان, Ç 2
و عÇقلي مÇذاق عÇمر, آخÇر تÇا او كه ميدهد نشان اين و باشد كرده نقل صوفيه مشاهير اقوال از زمخشري
داشت, تÇوقع مÇيشود ششم و پنجم قرن اثر يك از كه ي درحد كتاب اين است/ كرده حفظ را خود اعتدالي

دارد/ كم پوچ مطالب و خرافات

است/2 شده واقع نقد و اعتراض مورد لحاظ همين از و نمينهد گردن "اوليا¾اهللا" اصطالح
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اما است, پرداخته دنيويات ذم و خود نصيحت به تنها نيز ق) / ه ë12تأليف) مقامات در
از بايستي اويسي) (طريقهي مرشد بدون روحي سلوك و عرفاني مشي خط نوعي اتخاذ

باشد/ "جاراهللا" عمر آخر معنوي دستاوردهاي
آن در كه است منسوب و بد شعري اما است, حنفي گفتهاند بعضي مذهبش دربارهي
كه است تاخته حديث اهل و حنبلي شافعي, مالكي, حنفي, مذاهب بر غيرمستقيم بهطور
كÇه است امÇامي) و اسماعيلي (زيدي, شيعي عمدهي مذهب سه از يكي ميماند, آنچه

/9 ص ,1 ج الفاÄق, از نقل به /20ê ص ,13 شمارهي تراثنا, Ç 1

است:1 اين شعر, آن است/ بعيد هم او شدن اسماعيلي زمخشري, عقلي مذاق به ه باتوج
اسÇÇÇلم لي كÇÇÇÇتمانه ا كÇÇÇÇتمه و بÇه ابÇح لم مÇÇذهبي عÇÇن سألوا اذا
المÇحرم هÇوالشÇراب و الطÇال اÔبÇيح نÇني بÇا قÇالوا قÇلت, حÇÇنفيا فÇÇان
هÇÔم هÇم و الكÇالب لهÇما كÇل اÔبيح نÇني بÇا قÇالوا قÇÇلت, مÇÇالكيا ان و
م حرÇÔت والبÇنت البÇنت نكÇاح اÔبÇيح نÇني بÇا قÇالوا قÇلت, شÇÇافعيا ان و
م مÇÇجسَّ بÇÇغيض حÇÇلولي ثÇÇقيل نÇني بÇا قÇالوا قÇلت, حÇÇنبليا ان و
يÇفهم و يÇدري ليس ÕيسÇت يÇقولون حÇزبه و الحديث اهل من قلت ان و
يسÇلم النÇاس السÇن مÇن احÇد فما اهÇله و هÇذالزمÇان مÇÇن تÇÇعجبت

خÇاندان بÇه گÇرايش يÇعني آن كلي و عام معناي (به ع تشي بر قراÄني االبرار ربيع در
كÇه چÇرا نÇيست/ عجيب اين و هست ديگران) بر علي(ع) دانستن اولي و پيغمبر(ص)
و نÇزديك حÇقيقت بÇه را آنÇان نÇاخواه خÇواه مÇعتزله عÇقلي و آزادمنشانه تفكر مايهي
را الحÇديد, ابÇي ابÇن معتزلي, نامدار دانشمند آخرين چنانكه است/ ميكرده نزديكتر
كهربيعاالبرار داشت ه توج بايد هم را اين است/ شده مشرف ع تشي آستان به گفت ميتوان
,ë28سال از بعد را آن و است زمخشري انديشهي رشد و تجربه و علم كمال سن محصول
منقوالت و مضامين ضمني داللتهاي بر لذا و است نوشته عمرش آخر دههي در يعني

داد/ ارزش بسيار بايد آن
(ع) فÇاطمه پيغمبر(ص), نظر در زنان محبوبترين كه ميآورد عايشه از روايتي
شد واقع آنچه بر را تو چيزي چه <پس ميپرسند: علي(ع)/ مردان محبوبترين و بود
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مÇن بÇر كه بود <امري ميگويد: شرمندگي و گريه با واداشت?> علي) با مخالفت (يعني

/ 821 ص ,1 ج االبرار, ربيع Ç 1

بود/>1 شده ر مقد
الحق مع <علي فرمود: پيغمبر(ص) كه ميآورد امسلم¹ از ديگري روايت همچنين

يتفرقا"/ "لن است: آمده ربيعاالبرار متن در / 828 ص ,1 ج همان, Ç 2

قول از اينها, بر افزون الحوض>/ علي يردا حتي يفترقا2 لن و علي, مع والقرآن والحق والقرآن,

/ê8ì ص ,2 ج همان, Ç 3

از كÇه كÇرده نÇقل داسÇتاني ديگر جاي در آورده3, معاويه بر سختي انتقاد بصري حسن

/172 ص ,ê ج همان, Ç ê
ابÇغضناه ان و لنا تÇ Ôق احببناه <ان گفت: علي(ع) دربارهي كه ميكند نقل ق) / ه 103 متوفي (فقيه, شعبي قول از Ç ë

/71 Ç 9ì ص ربيعاالبرار, فهارس ازعلي(ع)ر/ ك: زمخشري قولهاي نقل مورد در /29ê ص ,1 ج هلكنا>,

زمخشري جاراهللا عگرايانه5 تشي نظر بدينگونه زد/4 سر قبيحي حركت منبر سر بر معاويه
ه/ زيدي عقيدهي شبيه است; بوده توأم خليفه سه به احترام با عينحال, در ميشودكه روشن
كالم نيز و بالغي علوم جهت از كه است كشاف تفسير زمخشري اثر معروفترين
او, آثار از ديگر است/ گرفته قرار هم جرحهايي و نقد مورد ه البت و دارد يت اهم معتزلي
صÇاحبديÇوان او است/ فارسي لغت در االدب م¹ مقد و عربي لغت در البالغ¹ اساس

و ساخته مرسوم شيوهي به مقاماتي و است هنرمند عربي نثر در و بوده نيز ومنثور منظوم

(تÇهران, مÇقاماتنويسي/ و هÇمدانÇي مÇان بديعالز قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا ر/ ك: زمخشري, مقامات دربارهي Ç ì
/ë7 ص ,(13ìê اطالعات, انتشارات

است/6 پرداخته آن شرح به خود
ابن جاحظ,عيوناالخبار البيانوالتبين مانند ادبي, جنگهاي زمرهي از ربيعاالبرار

اصÇفهاني راغب ومÇحاضرات مÇبرد, الكÇامل عبدربه, ابن دينوري,عقدالفريد قتيبهي
اينكه عين در است, خالي مستهجن كلمات از كه است اين خصوصيتربيعاالبرار است/
مÇنظمتر گفتعقدالفريد بايد نامبرده كتابهاي با مقايسه در ه البت دارد/ فراوان لطيفهي
خود خاص نظم فوق كتابهاي از يك هر البته و است اصيلتر والبيانوالتبيينوالكامل,

دارد/ را
دليلي اما دانستهاند; ديگران از را آن تبويب بعضي كه است باب 92 در ربيعاالبرار
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باشد/ داشته را نظم همين موجود نسخههاي همهي گويا و نيست دردست قول اين براي
تابعان, صحابه, از سخناني سپس و ميآورد را موضوع به مربوط حديث چند باب هر در
نÇقل امÇثالي و اشÇعار نÇيز و غÇيره و ايÇرانÇي عربي, حكماي از اقوالي و عالمان زاهدان,
و خالصه چند و گرفته قرار تلخيص مورد كه است چنان تأليف حسن در كتاب مينمايد/

است/ موجود آن از برگزيده
است: گرفته صورت نسخه سه براساس بغداد در كتاب از موردبحث چاپ

ه تÇالب كه Ç ششم قرن اواخر در مكتوب ديگري نسخهي و ق) / ه ì3ê) خ مور يكي
بلكه و نيست كتاب اصل اين (و نهم قرن از بعد به مربوط نسخهاي ديگر سه نيست/  كامل
را مشكل لغات لها, دب نسخه ذ كر از گذشته النعيمي, سليم قكتاب, محق است)/ آن منتخب
و داده اسÇناد مĤخÇذي و مراجع به يالمقدور حت را اشعار و اقوال و احاديث و كرده معني
فهرست نيز جز¾ چهار هر پايان در است/ آورده مفيدي و مختصر حال شرح اعالم براي

هست/ مهم عناوين و مطالب
آن بر كه تي مزي و گرفته انجام مذكور چاپ از افست صورت به قم در حاضر چاپ
نÇبوي, احÇاديث قÇدسي, احÇاديث آيÇات, فهرستهاي شامل است مستقلي مجلد دارد
اعÇالم اشÇعار, آثÇار, و اخÇبار فÇهرستهاي بÇيت, اهÇل احÇاديث انبيا¾, ديگر احاديث

طوايف/ و فرق امكنه, اشخاص,
و ط متوس كلي, طور به و است اخالقي و ادبي تاريخي, فوايد از ماالمال ربيعاالبرار,

ميدهد/ نشان را ششم و پنجم قرن در اسالمي فرهنگي محيط بر حا كم انديشههاي معتدل
ن مدÇت و گÇذشته قÇرون بÇينش و دانش و تÇجارب عصارههاي ميتوانند هم ما معاصران
گفتار اين كتاب, از حكايت چند نقل با ببرند/ ت لذ و بيابند كتاب اين در را اسالمي تركيبي

ميكنيم: توصيه فضل اهل به را كتاب اصل مطالعهي و ميبريم پايان به را
را زمين كه نيست بس اين گفت: نميخواني? نماز چرا كه پرسيدند هرزه گويي از #

/9ë.2 Ç 1

بزنم?1 هم شاخش ميكنم, لگد
در تÇو ا گر گفت: ج] حال منصور بن حسين [ظ: ج حال حسين بن منصور به كسي #
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كار اين بخواهم ا گر گفت: ج حال كن/ مسخ ميمون صورت به مرا گويي راست خود دعوي

/ 8ë2.1 Ç 1

است/1 شده انجام نصفش بكنم, را
از كه آنهست بيم آيا ميدوزم/ حكام براي لباس من گفت: السما ك ابن به خياطي #
سوزن نخو تو به كه هستند كساني ظلمه اعوان نه! داد: پاسخ سما ك ابن باشم? ظلمه اعوان

/ëê8.2 Ç 2

هستي!2 ظلمه خود از تو ميفروشند/
نميروي? عبدالعزيز بن عمر نزد چرا گفتند: ق) متوفي10ëه/ ر, مفس) ا ك ضح به #
نخواهد شما نزد ديري كه ميدانم اما است, دادگري پيشواي او كه ميدانم خدا به  گفت:
پس سازدو نامي مرا او برومو او نزد ميترسم نميشناسند, مرا ه بنيامي حكام ا كنون پاييد/

/287.3 Ç 3

باشند/3 داشته خدمت توقع من از ه بنيامي حكام او از

/303 ص ,ê ج ربيعاالبرار, زيدر/ ك: نام به او از عمر پسر و عمر با كلثوم ام ازدواج دربارهي Ç ê

دو عÇمر)4 زن و (ع) عÇلي (دختر كلثوم ام فرستاد/ روميان ملك نزد پيكي عمر #
زن ببرد/ هديه روميان ملك زن براي كه داد پيك به و خريد دينار يك به عطر شيشهي
عمر داد/ كلثوم ام به را آن بازگشت در پيك و كرد جواهر از ر Ôپ را شيشه دو آن روم ملك
كÇجا از را ايÇنها پÇرسيد است/ ريÇخته دامن در را جواهر آن ديد و شد وارد كلثوم ام بر
گفت: كلثوم ام است/ مسلمانان آن از اين گفت: عمر نمود/ باز ماجرا كلثوم ام آوردهاي?
و من بين داور گفت عمر است/ من هديهي عوض در اين آنكه حال باشد, چنين چگونه
جواهر اين از دينار يك اندازهي به كه فرمود كلثوم ام به خطاب علي(ع) باشدو پدرت تو

/287.2 Ç ë

است/5 كرده حمل را آن مسلمانان پيك كه چرا است/ مسلمانان آن از باقي ميرسد/ تو به
فراوان كهعلمت مباش اين به دلخوش گفت: استادش ميكرد/ سÆال زياد شا گردي #
آن در كه نباشي ناتوان كردار در كه بنگر ميبينم, چيره پرسش در را تو باشد/ كم عملت و

/287.3 Ç ì

بود/6 خواهي شيطان بنديان از صورت



افشÇار محمود دكتر موقوفات دانشپژوه, تقي محمد كوشش به ريزي, محمد بن اسماعيل النفوس, حيات #
صفحه/ ë78 ,13ì9 تهران, ,30 شمارهي يزدي,

النفوس# حيات

كÇه است زبÇان ايÇن به فلسفي نوشتههاي فارسي, نثر آثار باارزشترين جملهي از
كه آنان Hخصوص) ايراني انديشه گران مينماياند/ دقيق معاني بيان در را زبان اين توانايي
زبÇان كÇه عربي زبان كنار در كه بودند آن به متمايل داشتهاند) شيعيانه و باطني  گرايش
ديگر زبان كه نيز فارسي به را خود افكار بود, مسلمانان ديني زبان و اسالم دنياي علمي

كنند/ بيان است, س مقد زباني و بهشت اهل
بÇوعلي فارسيانÇد/ زبان به فلسفينويسان نخستين از او قصيدهي شارح و ابوالهيثم
بÇن حي ترجمهي و را او سرگذشت شا گردانش و نوشت فارسي به دانشنامهيعالÄيرا
نكنيم فراموش نگاشتند/ پارسي به را او تنبيهات ترجمهياشارتو بعد قرن در و يقظان
فلسفهي به عمرش آخر دههي در و بوده, اسماعيلي خانداني از شيعيو Hشخص بوعلي  كه
گرايش همين دراشاراتهويداست)و ( كه يافته شديدي گرايش نظري عرفان مشرقيهو
واال مÇقامي القÇضات عÇين هÇمچون گسÇتاخانÇديشي صÇوفي درنÇظر را بÇوعلي كه است

ميبخشد/
ادامه كمابيش كه تي سن است/ فارسي به فلسفينويسان بهترين از ناصرخسرو سپس
مشرب هم ( كه القضات عين ي حد تا و باباافضل و نصير خواجه امثال وسيلهي به و يافت
نÇامههاي از فÇقراتÇي منظورم گرديد/ دنبال بود) باطنيگري به هم مت هم و داشت فلسفي
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نÇيرومندي فÇارسي به را عقلي مساÄل كه اوست ازتمهيدات بخشهايي عين@القضاتو

مينمايد/ بيان
و اشÇراقÇي فÇلسفهي در ق) / ه ë87 در مÇقتول يÇحيي, يÇن هابالدÇش) سÇهروردي
مقام فيثاغورثي كهن سرچشمههاي و ايراني انديشهي به بازگشت و عرفان و باطنگرايي
او دنبالهروان و است فارسي زبان به فلسفينويسان بهترين جملهي از Hضمن دارد/ ي خاص
ين نظامالد شريف د محم دواني, ين جاللالد اخير قرون در و شيرازي ين قطبالد همچون
از يكÇي دادهانÇد/ ادامÇه را او روش آذركيوان پيروان Hخصوص و (مÆلفانواريه) احمد
مÆلفحياتالنفوس ريزي د محم بن اسماعيل قلم, و انديشه در سهروردي پيروان جمله
عÇالقهمندان اخÇتيار در دانشپژوه دتقي محم استاد اهتمام به او ارزشمند كتاب كه است
نحلهي و نويسنده پرمطلبي بسيار و موجز مهي مقد در دانشپژوه استاد است/ گرفته قرار
گÇفتهانÇد ايشÇان چه آن بر كردهاند/ معرفي انديشه نوع آن نسب سلسلهي با را او فلسفي
بÇا كه چرا داشته, باطني تمايالت Áاحتما مÆلف كه است اين افزود, ميتوان كه نكتهاي
رانÇده شÇرح به سخن "امام" به راجع باطنيان عقايد بيان در مÔساعد ي حت و بيطرف لحني

/ë18 Ç ë20 ص Ç 1

است1/
الب پسÇر شÇاه يÇوسف دسÇتگاه در كÇه است هفتم قرن دانشمندان از كتاب مÆلف
است/ ميزيسته بزرگ لرستان اتابكان از ق) / ه ì87 تا ì73 از (حكومت ارغون ارسالن
كÇه مينموده ابراز عقلي مساÄل به عالقهاي خود و بوده, ايذه در شاه اين حكومت محل
سÇپسحÇياتالنÇفوسرا مÇيكند, تأليÇف او بÇراي را رسÇالهينÇصرتيه نÇخست ريÇزي

/197 ص Ç 2

مينويسد2/
است: مطالب اين حياتالنفوسشامل

منطق قواعد بيان در ل: او فن
طبيعي علم دوم: فن
الهي علم سوم: فن
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سود بوعلي نوشتههاي از و رانده سخن مشاÄيان مذاق بر Âك ل او بخش دو در مÆلف
بÇه او ارجÇاع سپس و است/ حكيمان ديگر از بيش بوعلي به او ارجاعات (چنانكه برده

/9 ص ديباچه, ر/ ك: Ç 1

است)1/ فراوان سهروردي
اشراقيان مذاق به كرده استفاده بوعلي مطالباشارات از آنكه ضمن سوم بخش در
هÇمچنانكه باتÇلويحاتاو, (منطبق اشراق شيخ پندنامهي با را كتاب و ميشود نزديك

حاشيه/ متن, بعد, به ë32 ص Ç 2

ميبرد2/ پايان به كردهاند) اشاره دانشپژوه استاد

/ëê1 Ç ëê2 ص Ç 3
/ëê3 Ç ë72 ص Ç ê

كÇه است آمÇده عÇربي4 فني مفردات فهرست نيز و اعالم3 فهرست كتاب پايان در
اشÇاره بÇرخÇوردم Hتصادف كه مورد دو به است/ غلط كم كتاب ميآيد/ تحقيق اهل به كار

ميكنم:
است/ صحيح "سرمديت" و غلط "سرمدنت" ê سطر ,17 صفحهي در

است/ درست باشند" "ننهاده و غلط باشند" "نهاده ì سطر ,ë11 صفحهي در





آي¹اهللا عمومي كتابخانهي قم, ضياÄي, عليا كبر تحقيق نوبخت, بن ابراهيم ابواسحاق الكالم, علم في الياقوت #
ق/ 1ê13 نجفي, مرعشي

الكالم# علم في الياقوت

(م حÇلي مهي الÇع شÇرح راه از كه است شيعه كالمي مشهور كتب  كتابالياقوتاز
در حÇلي مهي عال ميشود/ شناخته (انوارالملكوتفيشرحالياقوت) آن بر ق) / 72ì ه

GختصرÇم نوبخت/// بن ابراهيم ابواسحاق االقدم/// شيخنا صنف <قد مينويسد: شرح مهي مقد
الياقوت>/ سماه

قÇمري 3ê0 بهسال نوبختيتأليفالياقوترا كتابخاندان در اقبال عباس مرحوم
نموده اظهارنظر حق به قزويني د محم مرحوم اما است, آورده نظر اين له داليلي و نوشته
حلي مه عال عصر نزديك كه ميدهد نشان (مÆلف) نوبخت بن ابواسحاق تأليف روش  كه
نÇه ولي است شيعه كالم كتب قديمترين از يكي كتاب اين است/ ميزيسته هفتم) (قرن

مطلق/ بهطور قديمترين
قÇلم برالياقوتبه شرح قديمترين كه است اين ميكند/ تأييد را نظر اين كه نكتهاي
چهارم قرن ل او نيمهي تأليفات هرگاهالياقوتاز است/ بوده ق) / ه ìëì (م ابيالحديد ابن
پيش بوده) نوبخت معتبر خاندان از ( كه مÆلف شهرت و كتاب يت اهم به ه باتوج ميبود,

ميشد/ نگاشته آن بر شروحي بايستي نيز هفتم قرن از
اواخر كتابالياقوتاز اصل تأليف كه ميدهد نشان زير داليل كتاب, ح مصح نظر به
(733و تصحيح اساس نسخههاي تاريخ است/ گرفته صورت هفتم قرن اوايل تا پنجم قرن
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ميباشد/ ق) / ه 7ëê

در ق) / ه ê13) مÇفيد شÇيخ كÇه عقايدي با منطبق ميدارد اظهار مÆلف كه عقايدي
طÇوسي كÇه مÇطالبي بÇه همچنين نميباشد/ است, داده نسبت نوبخت به اواÄلالمقاالت

آنÇان بÇه كÇتابالذخÇيره در ق) / ه ê30) مرتضي د سي و درتمهيداالصول ق) / (êì0 ه
تأليÇف و شÇده نكÇته ايÇن ه توجÇم مÇالپيونگ بار لين او ندارد/ سازگاري داشته, منسوب

است/ دانسته آن از بعد و پنجم قرن در الياقوترا

آنكه حال است, امكان خود علت, به ممكن حاجت مناط است: گفته كتاب مÆلف
و فÇالسفه نظر فوق نظر آورده, ل Ôحصَّ تلخيصالم در ق) / ه ì72) نصير خواجه چه آن
چÇهارم قÇرن در كÇتاباواÇÄل مÆلف ا گر ( كه قديم متكلمان و ميباشد ر متأخ متكلمان
عÇلت, بÇه مÇمكن حÇاجت مÇناط بودند معتقد ميشود) محسوب قديم متكلم ميزيسته,

است/ آن بودن حادث
افكار ل صَّ حÔم مطالب عرضه ترتيب كتابالياقوتهمان در مطالب عرضهي ترتيب
را رازي مÇطالب بÇعضي مÆÇلف است/ ق) / ه ì0ì (م رازي فخر والمتأخرين المتقدمين
از تأليفالياقوتبعد قوي احتمال به كه ميدهد نشان اين و كرده, رد را بعضي و پذيرفته
هر Âمث دارند, توارد ي خاص مسألهي مÆلفالياقوتدر و رازي فخر گاه است/ المحصل
نهادهاند/ انگشت و كرده اعتراض متكلمان نيز و حكما¾ رأي طبق "موجود" بهتعريف دو
ايÇنكه ولي بÇرسد, قÇطعي نÇتيجهي بÇه نتوانسÇته ح مصح گرچه مÆلف, نام مورد در
ايÇن مÆÇلف ق) / ه ëì0 حÇدود در شده كتابالنقض(تأليف در مذكور نوبختي ابراهيم
اين مÆلف است ممكن نوبخت خاندان از نامي ابراهيم حال هر به نيست/ بعيد باشد,  كتاب
و جÇد به انتساب كه ميدانيم Hضمن مشهور/ نوبخت ابواسحاق Hلزوم نه ولي باشد,  كتاب

است/ بوده مرسوم انساب در دور خيلي جد حتي



ص/ 37ê ,137ì نو, طرح د, موح دعلي محم #

بطوطه# ابن

اجÇتماعي, تÇاريخ بÇررسي لحÇاظ بÇه كÇتابها پÇربارترين و سودمندترين جمله از
سفرنامهها بهترين جملهي از ميآيد/ حساب به ي خاص ادبي نوع خود كه سفرنامههاست
كه برد نام را بتوانسفرنامهيابنبطوطه االطالق علي اسالمي سفرنامهي بهترين شايد و
مÇوحد دعلي حمÇم دكÇتر ط وسÇت ايÇن از پÇيش دهه سه Hتقريب آن فارسي كامل ترجمهي

پنجم)/ (چاپ است شده چاپ تجديد مجلد دو در نيز Gاخير و گرفته صورت
ابÇن مÇوضوع در ص تخصÇم كه مÆلف دارد عمده بخش دو كه بحث مورد كتاب در
تÇحليل و تشÇريح و بÇيآرام جÇهانگرد ايÇن مÇعرفي يكي داشته, هدف دو است بطوطه

/17 Ç ëê Ç 1
/ëë Ç 1êì Ç 2

از هشتم قرن در اسالم دنياي توصيف دوم او2/ سفرهاي از تلخيصي و او1 فردي ات روحي
است دوم بخش اين در زماني/ جهت از آن به نزديك منابع و رويسفرنامهيابنبطوطه
كÇمك او بÇه سفرنامه) ترجمهي بر تعليقاتش Hخصوص) موحد دكتر وسيع مطالعات  كه
شايع Gاخير نويسندگان ميان كه سردرگمي و پيچيدگي بدون روانو قلمي با كه است  كرده
تا چين شرق از اسالم دنياي در هشتم قرن زندگي جهات بعضي با واضع بهطور است/ شده
<منابع از بحث جاي كه است دريغ دهد/ سير قفقاز ماوراي تا زنگار و مالزي از و اندلس
آب, و خشكÇي در نÇقل و حÇمل وسÇايل مواصالتي, خطوط بازرگاني, مبادالت توليد,
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/12 ص Ç 1

چه و است1 خالي تحقيق اين در سنگها> و رسوم و آداب و شهرنشيني زندگي و شهرها
و اسÇتخراج نيز را قسمتها اين ديگري مستقل كتاب در يا بعد چاپ در كه است خوب
و مغول حمله از پس اسالم جامعهي اقتصادي زيربناي از تصويري ديگر, منابع به ه باتوج
آن مقايسه در تا ميدادند دست به گرفت را ما رمق سو دو از كه صليبي جنگهاي از پس
به كه هجري چهارم قرن Âمث) است بوده تركان وسيع حمالت از پيش مغولو از پيش چه
و مÇغول سÇپس و غز تركان حمالت بدانيم است) اسالمي رنسانس عصر متز آدام تعبير
و مسلمانان روز به چه غرب از صليبيان سالهي دويست حمالت و شرق از تيمور آنگاه
وقÇوع بÇه پÇيدرپي ويÇرانÇيهاي ايÇن ا گÇر كÇه داد احÇتمال مÇيشود آورد/ خاورميانه
نقشهي والساعه ميداد رخ جهان از منطقه همين در صنعتي انقالب بسا چه نميپيوست

داشت/ ديگري شكل عالم
مÇوحد دكÇتر كÇه مقدار همين به كتاب همين در بگذريم كه مگرها و ا گرها اين از

/1ê9 Ç 19ì ص Ç 2
/200 Ç 2ê3 ص Ç 3

و مÇدرسه3 نهادهاي و هشتم2 و هفتم قرن در اسالم عالم در زن دنياي با كردهاند تصوير

/2êê Ç 278 ص Ç ê

آسÇيبشناسي تÇوصيف بÇا را زمÇان آن حكومتهاي ساختار و ميشويم آشنا خانقاه4

بعد/ به 280 ص Ç ë
/310 ص Ç ì

مشروعيت>6 <دغدغهي قسمت اين تازهي و خوب بحثهاي از درمييابيم5/ آن سياسي

/33ê Ç 3êëص Ç 7

ابن سياسي متفكر دو كه است دوران همين در ميباشد/ سياست7 و ديانت رويارويي و
و بÇينش تاريخ, بر تكيه با اسالمي شرق در موني ضيا¾ و اسالم غرب در تونسي خلدون
از بعد كه تاريخنويسي Áاصو و يافتند اجتماعي الت تحو از روشنگرانهاي برداشتهاي
تاريخيو آ گاهي سوي به حركت و استشعار نوعي از حكايت يافت بيسابقه رونق مغول
كÇتاب خوانÇدني فصول از برخورد/ ركود به نيز جريان اين معاالسف كه دارد اجتماعي

بعد/ به 3ëì ص Ç 8

باجهانغربدرآستانهيرنسانساست8/ مقايسهيجهاناسالم
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و خÇوزستان در هÇجري نÇهم قرن در كه مشعشعي دولت سپس و مشعشعي نهضت
از بÇعد و قÇبل هÇم نÇظايري كÇه است شيعيانهاي Ç صوفيانه جنبش شد برپا عراق جنوب

تÇحقيق جÇامعترين و بÇهترين مشÇعشيان, و خÇوزستان سÇاله پÇانصد تÇاريخ كسÇروي, احمد رك: مورد اين در Ç 1
الفكر كتاب از است فصلي است شده تهيه خودش از پيش تحقيقات تمام از استفاده با كه مشعشيان دربارهي
عنوان تحت جانب اين قلم به كتاب آن فارسي ترجمهي كه شيبي مصطفي كامل دكتر الصوفي¹ والنزعات يعي الش

صÇفحات به گفتار اين در ,(1379 و 137ê و 13ë9 (اميركبير, است شده منتشر و چاپ بار سه ف تصو و تشيع

ميشود/ داده ارجاع فارسي ترجمهي 28ì Ç 310

سربداري نوع جنبشهاي مشعشعيان بر م مقد نهضتهاي جمله از است/1 داشته خودش
بÇا هÇمزمان نÇهضتهاي جÇمله از و كÇرد ياد ميتوان را كرمان و مازندران خراسان, در
نÇيرومند دولتي تشكيل به و داد نتيجه مشعشعيان از پس سال پنجاه ه البت كه مشعشعيان,
مهدويت عي مد ميكند قيام كه آن نهضتها اين همهي در است/ صفويه نهضت انجاميد,
كه شيعياند فان متصو يا ف متصو شيعيان او پيروان تودهي و است مهدي خاص نيابت يا
دهم سي Áمعمو ( كه پيشوا به مطلق سرسپردگي در كه دارند سادهاي غاليانهولي عقايد Hنوع
مريد پيشوا, دربارهي آميز غلو اعتقاد اين ميشود/ خالصه است) سيادت عي مد يا هست
درتاريخ كه ميكشانيد كمنظيري فدا كاري جانبازيو به مشعشعيرا صفوييا سربدارييا

ندارد/ منكر و است شده ثبت نيز نهضتها اين دشمنان قلم به
مشعشعي نهضت Hخصوص نهضتها اين اجتماعي زمينهي و اقتصادي انگيزهي ا ام
نيرومندي دولتمتمركزو درقرننهم است? بوده چه ماست, موردبحث گفتار اين  كهدر
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و داشت ادامÇه هÇنوز تÇيموري و مغول ويرانيهاي اثر نداشت/ وجود عراق و ايران در
عÇراق جÇنوب و خÇوزستان در HصوصÇخ بود/ وخيم و نامطلوب بسيار اقتصادي اوضاع

يÇط و بÇودند دوخÇته آبÇادتر نواحي به چشم ديرباز از كه ميزيستند گرسنه نيمه قبايلي
و اسالم صدر لشكريان همراه قبايل اين مشعشعيان) تا قرن (هشت اسالمي دوران تاريخ
و مناطق به نج الزَّ Ôب صاح نيز و قرمطيان همراه سپس خوارج, همراه سپس عرب, فاتحان
كه اجتماعي و اقتصادي اهداف و يورشها اين ه البت بودند/ تاخته اطراف آباد شهرهاي
نيمه قبايل اين رهبران موارد اين تمام در ميگرفت/ خود به عقيدتي شكلي داشت, بر در
ميانگاشتند اسالم از خارج را خود عقيدتي مخالفان و اسالم اصل را خود مذهب  گرسنه,
و مÇيشمردند حÇالل مÇقاومت, درصÇورت را ايشÇان خÇون ريÇختن و امÇوال ف تصر و
(و مشÇعشعيگري سÇپس و قرمطيگري خوارج, مذهب درواقع ميخوردند/ به گوارايي
سÇرزمينهاي بÇه فÇقير بÇدويان يÇورشهاي عÇقيدتي حملÇم ÇÇابيگري) وه آن از پس
و سياسي رهبران يا نحلهها آن بنيانگذاران هيأت در شورشي عناصري و بود ثروتمندتر
جÇنبشهاي كÇه ايÇن نÇه ميدادهاند شكل خودي به خود حركتهاي اين به آنها نظامي

حاشيه/ و متن 310 ص پيشگفته, ف, تصو و تشيع Ç 1

تÇاريخي انتقام شكلي به محرومان بدينگونه باشد/1 بوده خاص عقايد آن معلول مذكور
بÇاز تÇا مÇييافتند دست قÇدرت بÇر نحوي به كمي ت مد مستضعفان و ميگرفتند را خود

شود/ تكرار ديگر به گونهاي تاريخ و بگيرد سابق رنگ قضايا و بخوابد نهضت

/28ì ص ف, تصو و تشيع ر/ ك: داشت/ وجود ترديد ح فال بن محمد سيادت مورد در Ç 2
ق/ / ه 7ëì Ç 8ê1 Ç 3

فهد ابن است/ حلي3 فهد ابن داماد و خوانده پسر (علوي)2 اهللا هب¹ بن ح فال بن د محم
بن د محم دامادش, و شا گرد و پسرخوانده ليكن بود/ معتدل شيعهاي و پرهيزكار عالمي
مسكÇن واسط در شده جدا خانواده از تي مد و رفت ف تصو و رياضتكشي راه به ح, فال
شد, آشنا زيرزميني مذاهب و كرامات به ه توج يمحل سنتهاي با تنها همانجا و  گزيد
و مÇذهبي رهÇبري بÇراي را خÇود و گÇرديد مشÇغول نÇيز ورزش و تÇيرانÇدازي بÇه بÇلكه
ÇÇ ق) / ه 8ê0) در ح فال بن د محم سوي از مهدي نيابت دعوي كرد/ آماده رزمجويانهاي
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وي ساخت/ قتل به محكوم را او فهد ابن و شد آغاز ÇÇ فهد ابن فوت از پيش سال دو يكي

تا را سيف به قيام Hضمن نميپذيرفتند/ كسي از را مهدي(عج) خاص نيابت دعوي معتدل, شيعي عالمان Ç 1
نميدانستند/ جايز مهدي ظهور

عنوان اين به ح فال بن د محم اينجا در است/ ميشمرده مرتد1 را ح فال بن د محم بيترديد
داشت ه توج بايد بماند/ درامان فهد ابن پيرو شيعيان گزند از توانست است سني صوفي  كه
و علم كه پيغمبر اوالد از هركس و شخصي, نه ميدانند نوعي را <مهدي> سنت اهل  كه
گÇيرد قÇرار آنÇان قÇبول مÇورد مصلح عنوان به ميتواند Gنظر باشد داشته كافي صالحيت

بودهاند)/ قبيل اين از قادياني احمد و سنوسي مهدي و سوداني (مهدي

/29ë Ç 301 ص ف, تصو و تشيع ر/ ك: Ç 2

آن كردهانÇد بحث بسيار "مشعشعي" و "مشعشع" لقب و "شعشعه"2 كلمهي دربارهي
گÇويد ح الÇف بÇن د حمÇم كÇه جÇا آن است, "تÇفرقه" يكÇي است قبول قابل من نظر به چه
نÇيروي بÇر دوب نÇيزارهÇاي در كه است شكستي منظورش رسيد> فرا دوب <شعشعهي
معركه از و دهد نجات را قليلي هي عد توانست ح فال بن د محم و شد وارد ح فال بن د محم
از كه طوري به را, مشعشعي مريد است الهي نور فرا گرفتن "شعشعه" ديگر معني بگريزاند/

است/ ح فال بن د محم به ايمان همان شعشعه بماند/ درامان گزندي و آسيب هر
د حمÇم به گروندگان نخستين كه خوزستان), و عراق جنوب (خورهاي بطايح مردم
بن د محم ق)/ ه/ 82ê) داشتند را آنجا غارت و حله به يورش سابقهي Âقب بودند, ح فال بن
و بÇفروشند را خÇود چÇهارپايان كÇه واداشت را خود پيروان 8ê3 و 8êê حدود در ح فال
آغÇاز را يورش و شورش 8êê سال به آنان بر گرسنگي و قحط استيالي با بخرند/ اسلحه
شكسÇتي دوب در 8ê8 سÇال بÇه حÇتي نبود/ همراه فوري موفقيت با حركت اما  كردند,
و شد بزرگ علي, موال نام به ح, فال بن د محم بزرگ پسر آنكه تا گرديد/ ل متحم سنگين
عÇلي, مÇوال رهÇبري بÇا داد/ نشÇان خÇود از چشÇمگيري جسارت و سازماندهي استعداد
تا حله از و يافتند دست بزرگ پيشرفتهاي به ميپرستيدند بت چون را او كه مشعشعيان
كرد غارت نيز را نجف كه بود بيبا ك چنان علي موال گرفتند/ را اهواز تا واسط از و واسط
و بÇرداشت جÇنگ در اسÇتفاده براي را علي(ع) حضرت حرم در موجود شمشيرهاي و
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ولي قطبو خداستو مظهر خود كردهو حلول وي در ابيطالب بن علي روح كه كرد اعالم

/308 ص ف, تصو و تشيع Ç 1

و نÇبود پدرش رضايت مورد علي موال افراط كاريهاي واجب/1 اطاعتش و است زمان

/32ì ص مجلس, نسخهي المهدي, كالم ر/ ك: Ç 2

8ì1 در عÇلي موال حال هر به است/2 كرده نارضايي اظهار وي كالمالمهدياز در حتي
قرار ح فال بن د محم شخص اختيار در نيز جنبش نظامي رهبري ديگر بار و شد جوانمرگ
او دست زيÇر بود پدر رضايت مورد كه محسن نام به ح فال بن د محم ديگر پسر  گرفت/
سال تا دهدو ادامه را او كار توانست درگذشت ح فال بن د محم كه 8ìì سال به شدو  كارآمد
91ê) سÇال در داشت/ سÇاماني مشÇعشعي دولت يÇافت وفÇات مشعشعي محسن كه 893
را مشÇعشعي دولت صÇفوي نÇوپاي و نÇيرومند نÇهضت رÇÄيس اسÇماعيل شÇÇاه ه / ق),
بقاياي داشت/ بر در وسيعتر بهطور را مشعشعي دولت محتواي صفوي دولت برانداخت/
د يÇس پسÇرش و عÇبدالمÇطلب بÇن Çلف خ درآمدند/ معتدل شيعيان صورت به مشعشعيان

/309 ص ف, تصو و تشيع Ç 3

صفوياند/3 عصر در ه امامي شيعهي مقبول و مشهور عالمان از عليخان
د محم> گويد: كسروي است/ مختلف عقايد ح فال بن د محم شخص دعاوي دربارهي
مÇهدي وكÇيل يÇا و بÇاب و امÇام نÇايب را خود بلكه نداشت/ مهديگري دعوي ح فال بن
و مÇهديگري بÇه را خÇود دعÇوي تا بود مناسب فرصت منتظر همو اما است, ميدانسته

/22 ص خوزستان, سالهي پانصد تاريخ Ç ê

مÇوال به مربوط Gظاهر گزافه كاري و زيادهروي كند>4/ تبديل خدايي بسا چه و پيغمبري
است نميخواسته ازكالمالمهديبرميآيد همچنانكه ح فال بن د محم شخص بودهو علي
قرآن" با "معارضه دعوي در هم آنچه شود/ دور شيعيانه رسمي ف تصو و فقاهت از زياد

است/ كرده اشتباه و داده ح فال بن محمد به قرآن با معارضه نسبت كسروي Ç ë

كÇرديم, مالحظه كالمالمهديرا ما زيرا است/5 بيوجه دادهاند نسبت ح فال بن د محم به
مÇهدي "حÇجاب" و مÇيدانسÇته واب" الصÇب م هÖل Ôم" را خود اينكه اال ندارد, عايي اد چنين

آن در الهÇي روح كÇه را قÇالبهايي زبان ترك حق اهل است/ پوشيدن (قميص) پيراهن معني به تقمص Ç ì
است/ شدن دÔن" به "دÔن عربي معادل "تقمص" و مينامند قبا) يعني تركي "دÔن"(به ميشود منتقل

ايÇران و عراق در ر متأخ غÔالت "تقمص6" همان "حجاب" نظريهي اين است/ ميشمرده
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حق"اند/ "اهل به موسوم كه است

/233 Ç 23ê ص مجلس نسخهي المهدي, كالم در انبيا¾ زيارتنامهي Âمث Ç 1

و كÇرد خÇواهÇد (عÇج) مÇهدي كه كارهايي و زيارتنامهها1 و مناجاتها مورد در

/23ì Ç 7 ص مجلس, نسخهي المهدي, كالم Ç 2

HصوصÇخ است; شÇيعيانه سÇنت در هÇمه اين كه گفت بايد است2, شده بيان دعا بهشكل
و طاووس ابن و كفعمي از ي مهم كتابهاي نهم و هشتم قرون از زيارات ادعيهو دربارهي
خÇيلي غÇالي شيعهي و اعتدالي شيعهي ميان مرز هشتم قرن در داريم/ دست در فهد ابن
ا كثر داشتهاند/ عقايدشان در نيز غاليانه نكاتي معتدل شيعيان از خيلي استو نبوده روشن

يافت/ (مثÂبحاراالنوار) شيعه بزرگ كتب در ميتوان را غاليانه ع تشي مواد
يكÇي شده, شناخته تا كنون آن از نسخه دو كه بگوييم كالمالمهديبايد مورد در
شÇمارهي بÇه است نÇاقص آن پÇايان امÇا دارد, واضح و روشن خطي كه مجلس نسخهي
خطي اما است, كامل كه 1211 شمارهي به قم مرعشي كتابخانهي نسخهي ديگر و ,10222
دو GاهرÇظ و دارنÇد هÇم تÇفاوتهايي نسÇخه دو اين ناخواناست/ مواردي در و دارد ريز

/ë7 ص Âمث Ç 3

تÇاريخ هست3/ ايÇرادهÇايي و شÇرح گÇاه مجلس نسخهي در Hضمن كتابند/ يك از تحرير

/ê ص Ç ê

است4/ ح فال بن د محم مرگ از پيش سال يك يعني ق) ه/ 8ìë)گردآوريكالمالمهدي 
ح فال بن د محم د سي با نحوي به كه است اشخاصي اسم كالمالمهدي فوايد جمله از

ق/ 32ë Ç ë
ق/ 333 Ç ì
ق/ 3ê3 Ç 7

جÇهانشاه7, و بÇاباعلي امÇير كÇيوان6, بÇن عÇلي پÇيرقلي5, امير جمله: از داشتهاند/ تماس

ق/ 3êì Ç 8
ق/ 30ì Ç 9

ق/ 311 Ç 10

د يÇس حسن10, شيخ ين9, عزالد د سي و مصري د محم شيخ صراف, حسن شيخ تورانشاه8,

ق/ 3ëê Ç 11

زيتون/ ابو م Öيل Ôس نام به تاجري و بصري11 د محم
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را نÇزديكانش از تÇن دو ح الÇف بÇن د محم د سي كه ميفهميم كتاب اين روي از نيز و

/ 82 ص Ç 1

رفيق ديگر ميكرد1/ فالگيري و بود شده مسلمان كه سابق يهودي طيب مال يكي  كشت
دادنها مهلت از پس كه است) مصري د محم شيخ همان Áاحتما) ح فال بن د محم مصري

/ 80 Ç 82 ص Ç 2

رسيد2/ قتل به نشد متنبه چون
لحÇاظ از آن خÇطي نسÇخهي دو روي از المÇهديرا كÇالم كتاب مهم نكات اينك
هÇمچنانكه است, مستور دوازدهم امام مينويسد: ê صفحهي در ميگذرانيم/ خوانندگان
كه است عيسي ديگر مثال شدند/ مخفي نادانان چشم از (ظاهري) مرگ يا قتل با پدرانشان
هبÇ Ôش لكن و لبوه ص ما و قتلوه ما و> ميگويد: قرآن اما شد, حمل مصر به او سر و شد  كشته

/1ë7 نسا¾, Ç 3

لهم>3/
انهم و Õتيم نَّكا> است: آمده پيغمبر به درقرآنخطاب كه اين ميگويد: ì صفحهي در

/30 آيهي زمر, Ç ê

Hحقيقت كه حقيقي ديگران به نسبت و است مجازي پيغمبر به نسبت خطاب اين ميتون>4/
مردهاند/

در نيز و تبديل ال و تغييرلها ال كه اهللاند كلمات معصومين ميگويد: 7 صفحهي در و
فرق ال عرفك, بهامن يعرفك كلمكان, في لها تعطيل ال التي <اللهمبمقاماتك است: آمده ادعيه

است/ شده تكرار 219 صفحهي در مطلب اين عين عبادك>/ و خلقك انها اال بينها و بينك
ن م Ôآدم تلقي ف> كه كلماتاند همان معصومين ا گر كه است هفتمآمده صفحهي ايضHدر

/37 آيهي بقره, Ç ë

زنده و موجود مينمود, توبه آدم كه زماني يعني موقع, همان در بايد پس كلمات>5, به ر
باشند/ بوده

نيست خدا ذات منظور درقرآنآمده, كه اهللا" "وجه كلمهي مينويسد: 8 صفحهي در
معصوميناند/ بلكه

است كÇعبه زيÇارت مÇثل مشÇرفه بابÇق زيÇارت كÇه آمÇده 9 و 2ê صÇفحههاي در
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كÇه مÇيدهد نشان اين و است> س مقد كعبه ولي نكرده, حلول كعبه در <خدا همچنانكه
است/ بوده پدرش نظر برخالف ابيطالب بن علي حرم به علي" "موال حملهي

اما شده, درقرآنذ كر بار چهار (ص) د محم نام كه آن با است آمده 18 صفحهي در
ه مÇÄا انيت حق به جهادا كبر با مردم كه جهت اين از است/ نيامده امامان ساير و علي اسم
(يعني را د سي اين و كرد غايب را دوازدهم امام خداوند مينويسد 27 صفحهي در و برسند
صÇافي هركس و شوند امتحان مردم تا كرد ظاهر او جاي به را مشعشعي) ح فال بن د محم

شود/ هال ك است شدني هال ك هركس و بپيوندد بدو است
صفحهي در و است زمان سلمان برسد معرفت به هركس مينويسد: 19 صفحهي در

مÇعني و تÇوجيه ايÇن و مÇيدارد> بÇاز حرام فعل از را او نبي استغناي و <علم مينويسد: ê2 صفحهي در Ç 1
عصمت/ براي است مقبولي و معقول

و عارضي1 عصمت سلمان مانند مشعشعي) ح فال بن د محم (يعني د سي اين مينويسد: 2êì

سÇخن خÇودش گÇرفتگي الهÇام از 88 صÇفحهي در هÇمچنين دارد/ الهام با توأم بصيرت
هم استو پرهيزكاران از د سي اين كه بود اين نه ا گر گويد: 2ë9 صفحهي در نيز و ميگويد
كتابش اسرار بر و كند جذب جذبه اين با را او كه نبود روا خدا بر است, انبيا¾ پيرو آغاز از
ميگويد و ميكند بحث مقطعه حروف معاني در بعد به 2ì3 صفحهي از همو گرداند/ مطلع
مينويسد: 37 صفحهي در و بكنند نتوانستهاند كاري موضوع اين در ران مفس از يك هيچ

ميطلبد/ صحيح تأويل و است ا كثرقرآنمتشابهات
حÇجاب و ظÇاهر بلكه نميشود منتقل حقيقت مينويسد: 19 صفحهي در همچنين

صÇورت به حسنين و فاطمه و علي براي و ميشد ظاهر كلبي" "دحيهي صورت به پيغمبر براي جبرÄيل Ç 2
دهر)/ سورهي 8 و 9 آيههاي تفسير گرديد(ر/ ك: ظاهر اسير> و مسكين و <يتيم

واحد2/ حقيقت با شد بدن چند به متشكل كه جبرÄيل مانند ميشود, منتقل
يعني فيه> المحتجب بل جبرÄيل, هو الحجاب <ليس كه ميدهد توضيح 20 صفحهي در
حÇجاب بÇه كÇه است آن بÇلكه نيست, جبرÄيل حجاب يا نيست حجاب همان <جبرÄيل
چشم به كه آتش آن نيز و است روح بلكه نيست, جسد انسان همچنانكه است>/ درآمده

باشد/ بوده خدا درخت, يا آتش كه اين نه بود, الهي ذات حجاب آمد موسي
30 صÇفحهي در و است> امÇام بÇدن در مÇحتجب <خÇدا مÇيگويد: 2ì صفحهي در
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ميگويد: 32 صفحهي در است> شده محجوب بدن در كه است مالÄكه از <روح ميگويد:
نيست/> صحيح تنزيه حجاب براي اما صحيح, و بجاست الهي ذات براي <تنزيه

دان متمر و مفسدان روح و است متنعم خدا نزد اوليا <روح ميگويد: 8ì صفحهي در
و ÇÇ هستند يكي بدنها همهي چون ÇÇ شود مكلف تا ميرود ديگر بدن به دوباره ظالمان و
تÇصريح و تأ كيد 22ê صفحهي در و برسد/> است شياطين" Ñمال" كه حضيض به آنجا از

است/ داده انجام را افعال بدن با روح چون باشد, بدن با بايد Hحتم جزا و سزا كه ميكند
خود زمانو همين مردم از استو پيغمبر اوالد از <مهدي مينويسد: êê صفحهي در
تسليم ناچارند همه شود, ظاهر خود قدرت تمام با مهدي ا گر چه ميداند, مهدي نايب را

/ê3 ص Ç 1

نميشود/>1 شناخته دروغين از راستين مÆمن ديگر و شوند
الفقيه <ان كه: ميآورد را حديث اين و ميداند بيت اهل فقيه را خود 71 صفحهي در
معه القيام الخلق علي يجب و الغيب¹ حال¹ في اهللا بامر القاÄم عن الناÄب هو الزمان اهل اعلم المأمون
را حÇق تÇا كنند ياري مرا است واجب خلق بر ميگويد سپس الحدود>/ يقيم حتي ليعضدوه

برافكنم/ را باطل و سازم ظاهر
273 صفحات نيز و ë9 صفحهي در چه آن طبق كرده, خود حكومت در كه  كارهايي

است: چنين است آمده 27ì تا
نجاسات/ و مسكرات از منع

برايش گرچه كند, تهيه كفش تا ميزنم را او برود راه نجاست روي پابرهنه هركس
باشد/ مشكل

پاي با يا بيفكند نجس جاي به را كارد يا نشويد را ذبيحه خون ا گر ميزنم را قصاب
بيندازد/ گوشت روي را نجس پوست و برود راه پوست روي نجس

باشد/ نجس رنگش ا گر ميزنم را رنگرز همچنين
ميكشم/ را فروش نجس ال بق و طباخ

را طÇبيب مگر ميكÔشم, را او كند شهوت) به مشوب و (مشكوك ريبه نگاه هركس
باشد/ كرده نگاه عورت به چند, هر
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ميكنم/ توزيع نمازگزاران ميان و ميخرم فراوان تربت تسبيح
ميكنم/ اخراج حويزه و جزاير و بصره از را يهود

ميدارم/ برپا نمازجمعه

الخ/ تربت/// تسبيح Ç 1

است/ آمده نيز 3ê8 صفحهي در اخير1 مطالب
هÇم پÇيغمبر گÇفته: جÇواب در او مÇيكند, كشÇتار كÇه گرفتهاند ايراد مشعشع د سي به

/ì1 ,ì2 ص Ç 2
/ì2 ص Ç 3

كشته كه را آنها كرد3/ را معامله همين ه رد اهل با نيز ابوبكر و ميكرد2 اسير و ميكشت
همهي دهد توانايي و تمكن مرا خدا ا گر است گفته نيز و بودهاند/ كشتني من سب بهسبب

/ì0 ص Ç ê

النياب¹ بحسب القاÄم واهللا <انا ميگويد: روشن خيلي و برميافكنم4 را مكروهات و شبهات

/73 ص Ç ë

الغايب>/5 عن
شدند جمع من گرد بودند نادان كه كساني نيست <شك گويد: خود پيروان دربارهي
سÇنت بر تا كردم كار جمع اين روي آنقدر من و نمود جمع را آنان شعشعه با خداوند و
بÇصيرتشان از پÇرده خÇدا چون اعتقادند, اهل آنان كه بگويم را اين و يابند راه صحيح
كه خواستيم آنان از ما و نمودند غلو فرزندانم و من دربارهي هاي عد ه البت است/ برداشته

/7ë ص Ç ì

نميگردند>6/ بر من از شوند كشته آخر تا هم ا گر اما كردند, و كنند توبه ( غلو آن (از
كافر دو با نفرشان هر انفال سورهي ìì آيهي طبق موظفاند ح فال بن د محم پيروان

/119 ص Ç 7

كÇه برخاستم جاهل قومي ميان <من ميكند: تأ كيد هم باز 330 صفحهي در كنند7/ مقابله
خود ر مكر و بود> نشده پيدا عالم در آن از پيش كه شعشعهاي گرفت, فرو را آنان شعشعه

/22ë ص Ç 8

گÇاه را خÇود و ميداند8/ دوازدهم) امام (يعني غايب سر مناب نايب و آلت و حجاب را
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/223 ص Ç 1
/21ê ص Ç 2
/21ë ص Ç 3

كه المهدي>3 هو السيد <هذا مينامد: مهدي خود گاه و مهدي2 مهدي گاه مهدي1, قاÄممقام
برميگردد/ "حجاب" نظريهي همان به همه اين توجيه ه البت

حÇقيقت در و پÇيغمبرند فÇرزند Gمجاز حسين و حسن گويد: حسنين دربارهي همو

/21ê ص Ç ê و ë

است5/ پوشيده مالÄكه پيراهن كه مينويسد عيسي دربارهي و هستند4 او مالÄكهي
رضي شريف ا گر ميگويد و ميكند تأييد نيامده, قديم روايات در كه را البيان خطب¹

/7ì ص Ç ì

كتاب اواخر در نميشود6/ اصالت عدم بر دليل است, نياورده علي(ع) سخنان جز¾ را آن
كتابخانهي نسخهي در اما دارد افتادگي ما ارجاع مورد مجلس نسخهي در @كالمالمهديكه

مرعشي/ كتابخانهي نسخهي از 170 صفحهي Ç 7

خÇطب¹البÇيان كه كرد ه توج بايد را اين شده7/ اشاره خطب¹البيان به نيز است كامل مرعشي

نميپذيرد/ را خطب¹البيان كه (818 سنگي(ص چاپ قمي, ميرزاي الشتات, جامع مثÂر/ ك: Ç 8

كÇه افزود بايد كردهاند/8 رد علي(ع) به را آن انتساب شيعه فقهاي و است غاليانه سخت
نيست/ هجري ل او قرن با متناسب نيز خطبه اين الفاظ

تاجري اموال ص مشخ مورد يك ميزدهاند; هم غارتگري تهمت ح فال بن د محم به

/9ë ص Ç 9

بر نيز است9/ بوده فاسق او كه ميدهد توضيح و است شده مصادره كه بوده زرون اهل از
به زن چهار تا ميدهد جواب است, كرده جمع حرمسرا در زن چهل كه كردهاند ايراد او

/9ê ص Ç 10

است10/ حالل تعداد هر به ( كنيز) يمين ملك تعدادو هر به متعه استو حالل داÄمي عقد
چÇه و است رسÇيده امÇامان خÇون انÇتقام وقت <ا كنون ميگويد: 212 صفحهي در
ايÇراد نÇيز امÇيرالمÆÇمنين(ع) <بÇه مÇيگويد: 2ê9 صفحهي در و بهتر>? شما از ياوراني
امامت مرتبهي شايستهي د, جال دل سخت جوان) يعني اينجا (در پسر اين كه ميگرفتند
به 9ê و 93 صفحهي در كند/ توجيه را خود پيروان خشونت ميخواهد بدينگونه نيست>/



329 المهدي كالم بر گذاري و مشعشعي نهضت

ميدهد/ زشت دشنامي مخالف قاضي يك
1ê2 صفحههاي در مينمايدو اديان و مذاهب همهي به علم عاي اد 10ê صفحهي در
نيز بعد به 1ê7 صفحهي از است/ آورده طالق دربارهي دقيقي و منظم فقهي بحث 1ê7 تا
است/ نموده جمعآوري شيعه و سنت اهل كتب از علي(ع) فضايل در دي متعد احاديث
و د وحÇم ادشاهÇپ هفده زاهد, هفده علي نسب <در مينويسد: 1ê9 صفحهي در منجمله

بÇهنحوي را آن و ميدانستند, س مقد عددي است/ روز شبانه در نماز ركعات عدد كه را "هفده" حروفيه, Ç 1
/(211 ص ف, تصو و تشيع ميدادند(ر/ ك: ربط مقطعه حروف به

هست/1 نكتهاي هفده عدد در هست>/ پيغمبر هفده
231 صفحهي در علي/ اوالد Öعترت و است علي Öكتاب است: آورده 2ìì صفحهي در
بگÇويد كÇه است آن بÇراي همه اين سول>/ الر مقام والشريع¹ ب الر مقام <القرآن ميخوانيم:

/9ë ص Ç 2

ميكند2/ احكام و حدود اجراي دارد و است درست  كارهايش
نيز Âعم و است شده تأ كيد Öجاي Öجاي الهي حدود و احكام اجراي بر كتاب اين در
اجراي اعمالو مينمودهو عمل ميورزيدهو تأ كيد شرع ظواهر حبر فال بن د محم شخص
بÇاطن اهل براي تكاليف كه ميشود معني اين به منتقل كمكم اما است, برده پيش را آن

باشند/ ظاهر نشر و بسط به مأمور آنكه مگر است, ساقط
يك عنوان كهكالمالمهديبه يادآوري اين با ميبريم پايان به جا همين در را سخن

چÇاپ بÇر قرار ا گر نيست بد لذا است, اصيل و كهن دو هر و است هم از مستقل نسخه دو اينكه به نظر Ç 3
در مرعشي كتابخانهي نسخهي تفاوت و شود داده قرار اصل است واضحتر كه مجلس نسخهي باشد, عكسي
نحلههاي بعضي سابقهي جهت از تحقيق اهل براي كتاب اين گرفتن دراختيار بيايد/ كتاب پايان يا و حاشيه

بود/ خواهد روشنكننده و مفيد بسيار ر متأخ

در فÇهارس تÇهيهي بÇا و عكسÇي3 چÇاپ بÇهصورت كÇه دارد را آن ارزش تاريخي نص
گيرد/ قرار تحقيق اهل دسترس





/137ì نو, طرح تهران, ديناني, ابراهيمي غالمحسين اسالم, جهان در فلسفي فكر ماجراي #

اسالم# جهان در فلسفي فكر ماجراي

ل) او (جلد

و دقت صÇفات بÇه اسÇالمي فÇلسفهي مباحث در ديناني ابراهيمي دكتر نوشتههاي
را كتابي كه است كافي تنهايي به يك هر ويژگيها اين شده, شناخته وضوح و فايدهمندي

سازد/ خواندني ندارد, فراواني منابع فارسي به كه موضوعاتي در Hخصوص
كÇه آنجÇا HصوصÇخ ÇÇ اسالمي فلسفهي و منطق االÐرا¾ معرك¹ مباحث كتاب اين در
نكته گيريهاي ميتوان جمله از است; شده مطرح ÇÇ شدهاند درگير فيلسوفان با متكلمان
حسيني مصطفي از كتابي پيشتر ه البت كرد/ ذ كر را منطقيان و حكمت اهل بر تيميه ابن
بÇه آن از فصلي كه بود شده منتشر ارسطويي منطق بر مسلمين انتقاد دربارهي طباطبايي
در ولي شده, نوشته طرفدارانه ي حد تا دارم ياد به كه آنجا تا و دارد اختصاص ابنتيميه
در كه است بديهي شده, رعايت اعتدال انصافو جانب آنكه ضمن ديناني دكتر نوشتهي
حتي تيميه ابن كه است اين جالب نكتههاي از ميشود/ حمايت فلسفه اهل موضع از  كل
"قياس را منطقي برهان و ميكند خودداري منطق رد بحث در "برهان" واژهي كاربرد از

/êë ص Ç 1

باشد1/ نشده خلط منطقي اصطالح با "برهان" قرآني كلمهي تا مينامد شمولي"

/1êë Ç 1ë2 ص Ç 2

و مÇوضعگيريها از ديگÇري نمونهي الفارض2 ابوالنجا و جيالني عبداهللا مباحثات
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دوگانه و دوگونه جنبهي مباحث اين تمام است/ يوناني منطق برابر در مسلمين تشكيكات
و جÇمود جÇهتي از و مÇيدهد نشÇان را فكÇر پÇÇيشرفت در قÇÇدمهايي جÇÇهتي از دارد:
تفسيق و تكفير حربهي به فلسفه با تقابل در كه متفكراني بودهاند كم را/ خشكانديشي

/32ê Ç 328 ص Ç 1

بÇودهانÇد كم و است1 درخشان استثناي يك مورد اين در رازي فخر باشند/ نشده ل متوس
خاص برداشت با منتها ديني, مباني تأييد در حتي ÇÇ تازه نظريات اظهار با كه فيلسوفاني

قرار ظاهري حزم ابن حملهي مورد كندي Âمث باشند; نگرفته قرار حمله مورد ÇÇ خودشان

/19ë ص Ç 2
/199 ص Ç 3

را فارابي و ابنسينا الي, غز و زدند3 آتش مرگش از پس را رشد ابن كتابهاي و  گرفت2

/21ê ص Ç ê

كرد4/ تكفير
تÇحليل و مÇعروف اخÇباري استرآبÇادي, امين د محم دربارهي لي مفص بحث مÆلف

/10ê Ç 123 ص Ç ë

عÇقايد تÇفصيل هÇمچنين است5/ كÇرده مÇطرح اصÇول و مÇنطق مÇباحث در او تدقيقات

/28ë Ç 322 ص Ç ì

بÇرگسون بÇا ابÇوالبÇركات هي ظريÇن تÇطبيق گرچه است, بيسابقه فارسي در ابوالبركات6
ايراني زمينهي مÆلف كه Hخصوص كند, جلوه عجيب كتاب خوانندهي نظر در است ممكن

/31ì ص Ç 7

است7/ داده نشان زرواني آيين در هم را ابوالبركات انديشهي
افكÇار در فÇلسفي ثÇنويت مÇينمايد رخ ايÇرانÇي انÇديشهي كÇه مÇواردي از ديگÇر

/393 ص ,1 ج اشراق, شيخ مصنفات قس: 388 Ç 8

جÇالل الÇم از كه آن نقد و حل و ابنكمونه شبههي طرح است8/ كمونه ابن و سهروردي

/383 ص Ç 9

آن مطرحكنندگان بودن د موح با منافاتي و است ذهن تشحيذ باب از شده9, شروع دواني
تفسير شيرازي, ين قطبالد از پيش ابنكمونه دادهاند توضيح مÆلف چه آن طبق ندارد/
نگÇاشته سÇهروردي شÇرحالتÇلويحات در التÇنقيحاترا چنانكه نوشته, سهروردي بر
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/389 ص Ç 1

است1/
و شÇيعي تمايالت وجود گذشته, و نموده اجمالي اشارهي مÆلف كه نكاتي جمله از

/2ë7 ص Ç 2

شهرستاني برمفاتيحاالسرار ا گر اينكه الزم توضيح است2/ شهرستاني در اسماعيلي حتي
هويداست/ آن از باطنيگري نشانههاي شود, نگريسته دقت با ÇÇ شده عكسي چاپ كه ÇÇ
آنكه با او ميبرد/ نام ي خاص تجليل با صادق(ع) امام از درالمللوالنحلنيز اينكه Hمضاف
بغدادي, ابومنصور و الي غز برخالف اما دارد, اشعريانه موقف Gالنحلظاهر و درالملل
بيان در او بيطرفي بلكه نميگويد, سخن ÇÇ معاندانه يا ÇÇ خصمانه و بانه متعص و قشريانه
فرقهاي كشتارهاي و كÔشت شرايط در صباح]) [حسن دنا سي فصول بيان المثل (في عقايد
شÇده, درگÇير فÇالسفه بÇا شÇهرستاني اينكه اما است/ اعجابانگيز Hواقع سلجوقي عصر
اسماعيليه خود ندارد/ اسماعيليان با وي محتمل ارتباط ي حت و وي واقعي تمايل با منافاتي
در ميشدهاند/ نزديك يا دور آنها با مورد, به نسبت و داشتهاند مباحثات فالسفه با نيز
حكÇيمان بÇا كÇه بÇبرم نÇام را قÇبادياني نÇاصرخسÇرو و شÇيرازي المÆÇيد ميتوانم اينجا
و ميشوند محسوب حكيم خود حال عين در ولي كردهاند, بدل و رد ضرباتي معاصرشان
به Hفلسفيلزوم مساÄل در شبهه <القا¾ كردهاند يادآوري خود دانشمند, مÆلف همچنانكه

/378 ص Ç 3

نيست>3/ فالسفه با مخالفت معني
از نكÇاتي بÇه نÇيز المÇقابساتو از فÇقراتÇي بÇه گرچه توحيدي, ان ابوحي دربارهي
بهموقعيت كه ميآيد نظر به اما شده, اشاره ان) ابوحي روايت (به منطقي و نحوي مباحثهي
را فلسفه ان ابوحي است/ نشده داده ارزش درماجرايفكرفلسفيدرجهاناسالم ان ابوحي
اساتيد و ل مفص كتب به را آن و نشده فني بحث وارد كه است اين مينوشته, اديبان براي
عقلي مساÄل براي خواننده در شوقانگيزي او هدف اينكه اال است; داده حوالت فلسفه
را آنان عمل و نظر در حتي و نميآمده, خوشش هم متكلمان از كه است بديهي و است
دفÇاع جÇد بÇه تÇقليد بÇرابÇر در تحقيق از او خود و است, نميشناخته ايدهآلي مسلمانان
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در نÇيز ديناني دكتر كتاب و بپردازد بدان بايد آزادهاي انديشمند هر كه چيزي مينمايد;

/ì ص Ç 1

است1/ آمده قلم به فرهنگي فضاي گسترش و بسط براي و مسير همين
بسÇط بÇود الزم شÇايد طÇوسي اشÇارات شÇرح و رازي بحثجرحاشاراتفÇخر در
خالي ميان اين در رازي ازالمحا@كماتقطب سخن جاي Hخصوص ميشد, داده بيشتري

است/
و ايÇرانÇي اسÇالمي, فالسفهي غالب كه شود اشاره نكته اين به بود الزم شايد ديگر
الت حوÇت در اجÇتمÇاعي و عÇللسيÇاسي بÇهتأثيÇر اشاره مواردي در چون هستند; ع متشي
اسÇالمي اقÇوام نترين تمدÇم چÇون ايرانÇيان? چرا اينكه اما و است شده فلسفي نظريات
و داشتند قرار اقليت در اينان اسالم, تاريخ طول در آنكه خاطر به عان? متشي چرا و بودند,

كنند/ تقويت را خود عقليت بودند ناچار
بود/ ديگر مجلد آن منتظر بايد و باشد داشته هم دنبالهاي كتاب اين ميآيد نظر به



êê0 ص/ ,1377 نو, طرح ديناني, ابراهيمي غالمحسين دكتر دوم), (جلد اسالم جهان در فلسفي فكر ماجراي #

اسالم# جهان در فلسفي فكر ماجراي

دوم) (جلد

/70 Ç 71 ص ,êê شماره Ç 1

نÇوشتهام: رسÇيده, چÇاپ به پژوهش"1 "آينهي در كه كتاب اين ل او جلد معرفي در
اينك و بود> ديگر مجلد آن منتظر بايد و باشد داشته دنبالهاي كتاب اين ميآيد <بهنظر

است/ گرفته قرار مطالعه اهل دسترس در ميرفت انتظار چه آن
كÇتابهاي انÇتشارات, فراوانÇي وجود با كه كنم تكرار را بديهي نكتهي اين نخست
اهÇل هÇم كÇه است اين علت است/ كم ما قديم فرهنگ موضوعات در تحقيقي و ي جد
در پÇيگير كÇار از مÇانع اشÇتغاالتشان كثرت هستند كه كم تعداد آن هم و كماند تحقيق
شبيه سوزن با كندن چاه به كه است كاري اين چون است/ پژوهش توانفرساي رشتهي
مÇجلدي در را يÇابسي و رطب هÇر كÇه فÇراوانÇند هÇم ادبÇي بسازبفروشهاي ه البت است/
نÇوع از Hخصوص ÇÇ نشر و طبع سات سÆم با رفيقبازي و ارتباطات بركت به و ميچپانند
را مÇصرف بÇار يك نگهاي Ôج آن ÇÇ نيستند! زيان و سود بند در كه نهادياش و دولتي
نويسندگانشان و كتابها اينگونه كه است طبيعي ميريزند/ بازار در و ميرسانند بهطبع
در بود/ غافل نبايد نيز مردم اوقات و ملي منابع اتالف از اما شد, خواهند فراموش بهزودي
آشكÇار دليÇرانÇه و بÇيطرفانه و عÇلمي و دقيق نقد بايستگيهاي از يكي كه اينجاست

ميگردد/
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كار كه است كتابهايي نوع از كه ميكنم عرض بيتعارف موردبحث كتاب مورد در
اال است, اعتماد و استناد قابل و پرمطلب و پرفايده بسيار صورت هر به برده, زحمت و

به فلسفي مساÄل سير و فلسفه تاريخ در تحقيق رشته در كارها لين او سنخ از چون اينكه
ايÇن گÇاه و نÇدارد مÇطالب ترتب و ترتيب در را كافي اتقان و نظم است, ايراني يك قلم
پÇرا كÇنده مÇقاالتي مÇجموعهي بÇا كÇه مÇيدهد دست عميقالنظر خوانندهي به احساس
تÇاريخي تÇرتيب بÇه نسÇبت و مÇيداشÇتند فÇرصتي محترم مÆلف ا گر و دارد سر و كار
سهمي انديشههاو اشخاصو يت اهم و رعايتوزن نيز ميشوندو معرفي كه انديشمنداني
نتيجه Hممسل ميفرمودند, اعمال بيشتري نظر امعان تأملو مييابند, كتاب صفحات در  كه
مÇباحث از بعضي كه چرا نميكاهد, كتاب واالي ارزش از ه البت اين و ميبود درخشانتر
چاپ به كتاب, يك در و فارسي به ÇÇ است بار لين او Hتقريب يا ÇÇ است بار لين او كتاب اين

ميرسد/
ميشود: اشاره نكات, بعضي و مهم عناوين برخي به اينك

بعد) به 21) مفيد شيخ و نصير خواجه #
بعد) به ê1) الهدي علم مرتضي د سي #

(270) دواني جالل تا نصير خواجه از #
نظريه محترم مÆلف Hضمن ميشود/ مطالب ر تأخ و م تقد در بينظمي ه متوج خواننده
ميرزا رساÄل مجموعهي مهي مقد در ( كه دارند اسالمي فلسفهي تاريخ در پيشفرض يا
تاريخ دورههاي كه است اين آن و شده) اشاره بدان ,ì0 صفحه يزدي, حكيم ا كبر علي
و مÇيردامÇاد تÇا دواني از شيراز فلسفي مكتب و رشد ابن تا فارابي به را اسالمي فلسفهي
جاي يك تقسيم اين در جانب اين گمان به كرد/ تقسيم ميتوان بعد به صدرا مال باالخره
بÇه حكÇما كÇه است دوانÇي تÇا نÇصير خÇواجÇه فÇاصلهي آن و مÇيخورد چشÇم به خالي
و كÇتب شÇرح بÇه نÇظري عÇرفان صان تخصÇم و پرداختند تعليقهنويسي و حاشيهنويسي
كÇارهاي عرفان, در هم و كالم در هم شيعي متفكران و آوردند روي عربي ابن نظريات

است/ مهم خيلي آملي حيدر د سي شيعي, عرفان مورد در نمونه براي كردند/ برجسته
بÇرنامهي يك هÇمفكرانش و نÇصير خÇواجÇه است: ضÇروري توضيحي اينجا در
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گذاشتند: اجرا به و تنظيم مهم عنوان چهار در شده حساب ت درازمد
و رصÇدخانهها و كÇتابخانهها احÇداث و عÇلمي وسÇÇايل و كÇÇتب گÇÇردآوري Çالف

احÇداث اقÇدامÇات ايÇن مÇهمترين جÇملهي از تÇحقيق/ مرا كز و مدارس و بيمارستانها
بÇع ر احداث بعد نسل در نيز و نصير خواجه زيرنظر مراغه كتابخانهي و مراغه رصدخانه

است/ بوده بيمارستان///) كتابخانه, مدرسه, (شامل رشيدي
ت دÇم كÇوتاه در آنهÇا تÇربيت و استعدادها برجستهترين و زبدهترين گزينش Çب

تمام و تأسيس حوزهاي يك هر بتواند كه جامع عالمان و ذوفنون مههاي عال بهصورت
و حÇلي مه الÇع و شÇيرازي قÇطب و نÇصير خÇواجÇه كÇنند/ تÇدريس را نقلي و عقلي علوم
داشÇته ه وجÇت هستند/ جامعاالطراف دانشمندان اين از نمونههايي فضلاهللا/// ين رشيدالد
زمان آن حاد شرايط در اما داريم تأ كيد بحث و درس تعميم روي امروز ما گرچه كه باشيد
و نخبهپروري وحشي, مغوالن ستور سم زير از ادب و علم بقي¹السيف دادن نجات لزوم و

است/ بوده درستي Hدقيق اقدام فرهنگي اليت يك پديدآوردن ÇÇ امروز بهاصطالح ÇÇ
و طبيعي علوم موضعي و مقطعي ترجيح براي تشويقي روشهاي گرفتن درپيش Çج

آوردهاند چنانكه (نقليات)/ شرعي و تاريخي و ادبي علوم بر (عقليات) فلسفي و رياضي
علوم طلبهي به و دينار يك ماهي ديني علوم طلبهي به خواجهنصير تحتنظر مدارس در
داده شهريه دينار سه ماهي فلسفه طلبهي به و دينار دو ماهي پزشكي و رياضي و طبيعي
دولتÇي بÇودجهي امÇا دارد, ق مشو و باني ديني علوم كه ميدانست نصير خواجه ميشد/
شود حكيماني تربيت صرف بايد ميشود بيرونكشيده هوال كو عوامل چنگ از كه علمي

دهند/ ادامه را او فرهنگي احياي برنامهي بتوانند  كه
حÇضور بÇا شÇيرازي قÇطب و طÇوسي نÇصير خواجه بين كه مشهور شوخي يك در
كشته هم تو ا گر ميگويد طوسي نصير خواجه به شيرازي قطب گرفته, صورت هوال كو
آن بÇدينگونه يÇافت! خÇواهÇد ادامÇه كÇار و خÇورد نخواهد لطمهاي رصدخانه به شوي
روش اثÇر مÇا عÇلميهي حÇوزههاي در هÇم هÇنوز كه بودند نهاده پايهاي بزرگ متفكران
و پÇيشرو بÇرنامهي بÇلكه نÇبوده, شÇخص بÇه قÇاÄم و است باقي آنها تأليف و تدريس

ميكند/ كار هنوز كه بوده سازندهاي
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بÇه ه اتوجÇب يارانش و نصير خواجه كه بدينمعنا تصنيف; و تأليف روش اصالح Çد

عÇلم, هر براي مستقل و ل مفص آثار پديدآوردن جاي به موقع, حساسيت و وقت ضيق
تدقيقات و تحقيقات چكيدهي و عصاره كه آوردند پديد داير¸المعارفگونه  كتابهاي
و هÇفتم) (قÇرن شÇيرازي در¸التÇاجقÇطب آمÇد/ گÇرد آن در قوم ماتمسل و  گذشتگان
بهترين جمله از هشتم) وتعريفاتجرجاني(قرن هشتم) (قرن آملي محمود نفايسالفنون

هستند/ خود موضوع در  كتابها
كÇه وسطي قرون تاريخي داير¸المعارف مهمترين عنوان به رشيدي جامعالتواريخ
و چÇيني مÇغولي, يÇهودي, مسÇلمان, (دانشÇمندان هÇمكارانش و رشÇيد خواجه بهوسيله
دارد/ تصنيف و تأليف روش اصالح از نشان و است مايه همين در شده, نوشته مسيحي)
رات رÇمك تكÇرار جÇاي بÇه بÇعد نسلهاي در نصير خواجه مكتب پيرو دانشمندان
پÇرداخÇتند/ قÇديم آثÇار بر نويافته و بكر مطالب حاوي حاشيههاي و تعليقهها بهنوشتن
كÇتاب يك از بيش كوچك رساله يا مقاله يك است ممكن ميبينم هم امروز (چنانكه

باشد)/ داشته مطلب ضخيم
كÇمي تÇغييرات ايÇن اصطالح به و رسيد شيراز مكتب به خرده كاريها اين حاصل

يافت/ صدرا مال كارهاي در را خود كمال كه شد كيفي تغيير آن منجربه
و است رازي زكÇرياي بÇن د محم انديشههاي به ه توج كتاب, مهم مباحث از ديگر
د محم) عقلگرايي كه ميدهد انصاف مÆلف است/ داشته رازي ابوحاتم با كه بحثهايي

/9ê ص Ç 1

ري مطه استاد مرحوم كه درحالي نيست1, سازگار چندان مذهب و دين با رازي زكريا) بن
دشÇمنان طÇرف از است, بوده امامي شيعي تفكر داراي حدودي تا رازي <چون نوشته:

/ë37 ص ايران, و اسالم متقابل خدمات Ç 2

به ري مطه شهيد مفرط عالقهي از نشان سخن اين است>2/ شده زندقه و كفر به هم مت شيعه
Âكام را زكريا بن د محم مثل بزرگي دانشمند و متفكر است خواسته كه دارد اسالم و ع تشي
"پنج به رازي اعتقاد از مرحوم آن خود كه آن حال سازد, بهرهمند ع تشي و اسالم نعمت از
فÇلسفه بÇه ه امامي از بيش خيلي كه اسماعيليه با رازي و است آورده ميان در سخن قديم"
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اسÇم از ري طهÇم استاد مرحوم ه/ امامي شيعهي به رسد چه نداشته, تفاهم بودهاند, نزديك
و استنباط رازي زكريا بن د محم براي شيعي تفكر است, منسوب رازي به كه كتاب يك
موارد ديگر از مينمايد/ عجيب ري مطه مثل نظر دقت از كه درحالي است, كرده استنتاج
قÇاضي شÇا گÇرد را ق) / ه 330 (مÇتوفي اشÇعري ابوالحسن كه است اين ايشان سهوالقلم
اشÇاعره بÇه را مÇطلق تÇنزيه عقيدهي نيز پنداشته, ق) / ه ê1ë (متوفي معتزلي عبدالجبار

/ëë ,ë8 ص ,2 ج اسالمي, علوم با آشنايي Ç 1

است1/ داده نسبت
مورد معتزله چرا كه اين در بحث گرديم/ باز كتابماجرايفكرفلسفيدراسالم به

/7ê ص Ç 2
ق/ / ه êê9 متوفي Ç 3

شروع كراچكي3 از كردهاند, اشاره مÆلف خود كه همچنان گرفتند2 قرار نكوهش و لعن
كه اين و است بوده نزديك معتزله به مشربشان مفيد شيخ و مرتضي د سي امثال ميشود/
نقض را همديگر معتزله خود كه است اين مثل نوشته, يه رد معتزله مطالب بعضي بر مفيد
ع تشيÇم را الحÇديد ابÇي ابÇن يÇعني ر, تأخÇم معتزلي متفكر يك ديگر طرف از  كردهاند/
مÇعتزله از خبري به مغول حملهي از بعد ندارد/ فرق خيلي اسكافي با درواقع و ناميدهاند
و است داده خالص عقلي رنگ را اسالمي كالم شيعي نصير خواجه كه آن تا برنميخوريم

است/ رسانده كمال به دهند انجام ميخواستند معتزله كه  كاري
و لغت در كÇه پرداخته مطلب اين به Gاستطراد محترم مÆلف بحثاخوانالصفا, در
موازين براساس بصريون كه آن حال بودهاند, گذشته گرا و باديه عرب پيرو كوفيون نحو,

/1ê0 Ç 1ê1 ص Ç ê

و گذشته گÇرا بصريون است/ برعكس درست قضيه ميكردند4/ تكيه قواعد و معيارها و
د مقي كوفيون ولي داشتند, روايات تمحيص نقدو تأ كيدبر بودندو مسلك نقلي و باديه گرا
منقول كوفيون از نحوي" "علل چنانكه داشتند, گرايش قياس به و نبودند صحيح سماع به

(العÇصر عÇرب ادبÇي تÇاريخ به كنند رجوع جمله از دريابند, Â مفص و Gمستند را مطلب اين بخواهند كه كساني Ç ë
بعد/ به 1ìë ص ,13ì2 اميركبير, قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا ترجمه ضيف, شوقي الجاهلي)

است5/
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يعنياخوانالصفا كتاب از فصل آن ساختمان به ضرري نكته گيري اين حال هر به
نميزند/

يك است/ زيÇاد بسيار مقاله و كتاب عربي و فارسي به دربارهياخوانالصفا ه البت
ان وحيÇاب قÇوي احÇتمال بÇه كه است اين دارد, قرايني و زدهام حدس جانب اين كه نكته

/2ê Ç 2ë ص نو, طرح قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا توحيدي, ان ابوحي ك: ر/ Ç 1

اسÇم مأخÇذ تنها زيرا است1, بريده آنان از سپس و بوده جماعت اين از تي مد توحيدي,
اخÇذ او از ديگÇران و است تÇوحيدي ان وحيÇاب الصÇفا اخÇوان نويسندگانرساÄل بعضي

 كردهاند/
امÇثال مÇيگويند كÇه كسÇاني جÇواب در است مÆلف اظهارنظر جالب, نكتهي يك
حسÇاب بÇه فÇيلسوف ديÇني, نصوص و روايات بر شرح نوشتن در صدرا مال و ميرداماد
درك و روايات در <تأمل ميدهد: پاسخ چنين ر مقد اشكال اين بر ديناني دكتر نميآيند/
نوعي انديشهها انديشيدن و ميآيد شمار به انديشهها انديشيدن نوع از آنها عميق معاني

/30ì ص Ç 2

است/ درستي حرف اين و ميشود/>2 شناخته فلسفه انواع از
اشرف امكان قاعدهي نوشتهاند: اينكه ميآيد, نظر به مسامحهآميز باز كه نكته يك
و عاقل اتحاد تمام صراحت با سينا ابوعلي و نداشته مشاÄي صبغه معقول و عاقل اتحاد و

/329 ص Ç 3

Çا ام است, بÇوعلي انكÇار مÇورد معقول و عاقل اتحاد آري شمرده///>3/ مردود را معقول
از است تÇلفيقي درحÇقيقت كÇه ÇÇ بÇوعلي انÇديشهي سÇيستم در اشÇرف امكان قاعدهي
بوعليو شا گرد شا گرد عنوان به امنيز چنانكهخي ميگنجد/ ÇÇافلوطين ارسطوو حرفهاي
اين به بوعلي استادم و من ميگويد: و است نوشته رسالهسلسل¹الترتيب بوعلي" تلو "تالي
ÇÇ اسالم مشاÄيان را اشرف امكان قاعدهي كه بگويم ميخواهم شديم/ راضي و قانع نظريه
مÇنتسب ارسÇطو خÇود بÇه ي تÇح و داشÇتهانÇد قÇبول ÇÇ نÇيستند ارسÇطو دقيق پيروان  كه

/18 ص ,1 ج ديناني, دكتر فلسفي, كلي قواعد ك: ر/ Ç ê

دارد/ بحث جاي انتساب اين صحت البته كه ميداشتهاند4
يÇا فÇيلسوف فÇقيه عÇنوان بÇه او از و شده داده اختصاص هندي فاضل به كه فصلي
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چنين كه مطلب اين خود اما دارد, خواننده براي اطالعاتي گرچه شده, ياد فقيه فيلسوف
مÆÇلف خود قول به زيرا است/ اشكال و ترديد محل نه, يا است االستعمال جايز عنواني

ميميرد/ فلسفه نباشد جواب و سÆال وقتي
و گÇفت سÇخن مÇيتوان ايÇنها از بÇيش دساتيري فرقهي و كيوانيان آذر دربارهي
دساتير نه جانب اين گمان به است/ بوده مذاهب دبستان محترم مÆلف مرجع تنها Gظاهر
گفته/ سخن مستند صددرصد سهروردي نه و است بيپايه و ساختگي صددرصد و Hمطلق

/37ë ص Ç 1

قÇدري شÇايد است1, فÇاصله فÇرسنگها اشراق شيخ و دساتيريون ميان نوشتهاند كه اين
انÇديشه در او از بÇيش و اشÇراق شÇيخ انديشهي در افراطي شعوبيگري باشد/ طرفدارانه
ايران به چيزهايي شعوبيان هم سهروردي از پيش البته دارد/ آشكار جلوهي دساتيريان
اسالم در كه نبود آبگينهاي نخستين <اين و نداشت واقعيت كه دادند نسبت اسالم از پيش
و عÇقايد عÇالم در ,GمدÇع چÇه GهوÇس چه غيرواقع انتسابات و دروغسازي شد>, شكسته
و ارسÇطو و افÇالطون نÇيز جÇانب آن از كÇه ايÇن نÇه مگÇر دارد, و داشته ادامه انديشهها
را دساتيريان ا گر وانمودند/ سامي پيغمبران شا گرد يا كردند قلمداد پيغمبر را فيثاغورس
ميشود, جاري مشهور معاصران بعضي زبان بر كه هم اظهارات قبيل اين ميكنيم, تخطÃه
آنكÇه حÇال بوده, پيغمبر ارسطو ميگويند ندارد/ دساتيريان بافندگيهاي از كمي دست
به ملتزم عمل در و است آزادانديش دانش در ارسطو ميگويد ما به صحيح و صريح تاريخ
شهر بتخانهي معبد براي مرگ هنگام چنانكه است, بوده خودش محيط شركآميز آداب

ارسطو/ زندگي سوم, جلد لطفي, ترجمه گمپرتس, يوناني, متفكران ر/ ك: Ç 2

مينمايد2/ وصيت و ميكند نذر خودش
فلسفي صبغهي داراي روايات بعضي كه شيعه يا سنت اهل از كساني كه دانست بايد

/33ë ص سي, مقد Âمث Ç 3

جديد و قديم تأليفات در Áاصو نيست/ بيحساب چندان حرفشان ميدانند3, ساختگي را
ميدرخشد/ الماس مثل هست دقت كه جا هر ه البت و است كم دقت ما

نكÇات بÇعضي HصافÇان و زده قلم اسالمي فلسفه تاريخ در كه معاصر مÆلفان از يكي
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ان ابوحي مسكويه, ابوعلي Âمث ميورزد كمدقتي منقوالت در گاه است, دريافته نيز جالب

/ë00 ص يونانزدگي, Ç 1

مÇينامد1/ نÇويسندگان" از "حلقهاي را بغدادي ابوالبركات و عامري ابوالحسن توحيدي,
هÇمو دارنÇد/ عÇصر اخÇتالف سÇال دويست نÇزديك ابÇوالبÇركات و عامري آنكه حال
درآميخت جهادا كبر با را اصغر جهاد (صاحبمرصادالعباد) رازي ين نجمالد> مينويسد:

/ì72 ص همان, Ç 2

در را هاش بچ و زن رازي ين نجمالد آنكه حال رسيد>2/ شهادت به مغوالن با جهاد در و
كبري ين نجمالد شد شهيد مغوالن جنگ در آنكه و كرد فرار شبانه و گذاشت مغول دست
طÇور از القÇضات عÇين چون متفكراني الي غز از <قبل است: نوشته مÆلف همين است/

/ëê2 ص همان, Ç 3

خÇود و است الي زÇغ بر ر خÆم القضات عين كه آن حال بودند>3/ گفته سخن عقل وراي

/ê11 ص همان, Ç ê

را مÆلف4اخوانالصفا همين است/ آموخته بسيار مطالب الي غز كتابهاي از مينويسد
ابنسينا از پيش سال پنجاه و صد يك كهاخوانالصفا درحالي پنداشته, ابنسينا بر ر خÆم
بÇا [/ ه 73ë [مÇتوفي كÇاشاني زاق عبدالر مكاتبهي به ديگر معاصر دانشمند يك بودهاند/

/2ì0 ص بحران, در فلسفه Ç ë

كه است اين داده, رخ تاريخي واقع در چه آن نموده5/ اشاره [/ ه ì72 [متوفي نصير خواجه
وله ال¾الدÇع بÇا كÇاشاني اق بدالرزÇع و داشÇته مكÇاتبه قÇونوي ين صدرالد با نصير خواجه

سمناني/
اين جوابش دارد? عقلي مباحث در تأثيري چه اينها بگويند كساني است ممكن
تÇوهم و ل خيÇت دام بÇه ات قليÇع در كه كجا از باشيم, نداشته دقت نقل در ا گر ما كه است
و م تقد دانستن براي متداول و رايج كتابي به مراجعه زحمت كه كسي به وانگهي نيفتيم?
قÇاÄل او مÇنقوالت بÇراي اعÇتباري چه خواننده نميدهد, خود به را بزرگان زندگي ر تأخ

شد? خواهد
كنيم ياد اختيار> وجوب باب در آمدي ين الد سيف مخصوص <موضع از پايان در
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/2ê0 ص Ç 1

ازتلبيس است منقوالتي كه تاريكي" در "تير باالخره و است1 كالمي دقيق بحث يك  كه

/2ë8 ص Ç 2

جوزي2/ ابليسابن

مÇنعكس اذهÇان در كÇه آنگÇونه ÇÇ انÇديشهها و عقايد تاريخ لحاظ از تلبيسابليس

در آن مĤخذ منابعو بعضي استو ل او دست اطالعات از سرشار ÇÇ كتابها در نه ميشده,
ايÇنكه مÇيشود/ شÇمرده ل او دست مÇنبع جهاتي از لذا است/ رفته بين از مغول حملهي
لحÇنش ه البت مينمايد/ مستبعد داده, نسبت فيلسوفان به دروغهايي جوزي ابن نوشتهاند
خÇوب باشد, نبوده فيلسوفان بعضي اعتقاد مورد كه نگفته مطلبي ولي است, تند و زننده
ÂامÇك و Hمشروح بخواهند كه كساني براي حال هر در ميكردند/ اشاره نمونههايي به بود
يÇادآوري است, آورده مÇطالبي چه مذاهب و آرا صاحبان دربارهي جوزي ابن بفهمند
شده منتشر و ترجمه فارسي به قرا گزلو ذ كاوتي عليرضا ط كهتلبيسابليستوس ميكنيم

/13ì8 دانشگاهي, نشر مركز Ç 3

است3/





چÇاپ نو, طرح انتشارات ديناني, ابراهيمي غالمحسين دكتر سوم), (جلد اسالم جهان در فلسفي فكر ماجراي #
/1379 ل, او

اسالم# جهان در فلسفي فكر ماجراي

سوم) (جلد

نسبت ديناني, دكتر تأليف جهاناسالم سومماجرايفكرفلسفيدر مجلد موضوع
دهم قرن از ايران در انديشه سير به خاص تأ كيد با است اسالمي فرهنگ در نقل و عقل
عصر تا اوست منتقدان و پيروان و صدرا مال به نويسنده ه توج درواقع يعني بعد/ به هجري

/1 ,2 ,11 ,12 فصل Ç 1

حاضر1/
كÇه داشÇتهانÇد نÇظر در را صدرا مال دربارهي كتابي تأليف محترم, نويسندهي Gظاهر

/3 ,ê ,ë ,ì ,7 ,10 ,12 فصل Ç 2

صدرا مال بر دوم مجلسي انتقادات سيزدهم فصل در آمده2/ كتاب همين در آن, از فصولي
سعيد قاضي گرفتنهاي فاصله چهاردهم فصل در ميگيردو قرار كافيموردبحث درشرح
نويسنده ميشود/ ويتشريح اتخاصنظري و صدرا مال از صدرا) مال شا گرد (شا گرد قمي
ميكند انتقاد درشرحعرشيه را صدرا مال بر احساÄي احمد شيخ انتقادات پانزدهم فصل در
دكاظم سي شا گردش زبان از شانزدهم فصل در احساÄي احمد شيخ فلسفي افكار دنبالهي و
قÇرن دوم نÇيمهي در كÇه را تÇفكيك اهÇل نÇظريات مÆÇلف آنگÇاه ميشود/ بيان رشتي
بÇدينگونه مÇيدهد/ قÇرار ارزيÇابي مÇورد يÇافت رونق و رواج قمري هجري چهاردهم
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و صدرا مال اصال¹الوجود ميان است كوشيده 9 و 8 فصل در محترم مÆلف ميشود مالحظه
دارند ا گر ÇÇ را آنها مابهاالشترا ك مابهاالختالفو كندو مقايسه غربي ا گزيستانسياليسم

دهد/ توضيح ÇÇ

/137ì و 1377 نو, طرح Ç 1

اصÇطكا ك اسÇالم جÇهان ماجرايفكرفلسفيدر 11 و 2 مجلد دو در اين از پيش
انتشار وجود با ا كنون و بود شده بررسي فالسفه خود ميان برخورد و فالسفه با متكلمان
وعرفان اسالمي ميانفلسفه نسبت است: خالي ديگر كتاب يك جاي هنوز سوم, مجلد
در عÇارف انÇديشمندان و است بÇوده چه فلسفه به نسبت عارفان ديدگاه ديد بايد نظري/
داشتهاند? نقش اندازه چه ناخواسته, يا خواسته ندانسته, يا دانسته فلسفي, فكر پيشبرد

كنند/ دنبال هم را بحث اين گرامي مÆلف هست انتظار
را خود نظر نيز مواردي در و مينماييم اشاره كتاب مهم نكات از بعضي به اينك ما
ميكنيم/ توصيه كتاب اصل ي جد مطالعهي به را خوانندگان جا همين در و ميداريم بيان

بÇهشمار دين قطعي و ثابت اصول از را آن نداشته, باور جسماني معاد به ابنسينا Ê
كرده استناد مسأله همين به ابنسينا تكفير به حكم در الي غز حج¹االسالم است/// نياورده

/êë ص Ç 2

است2/ آورده بهشمار جسماني معاد منكران زمرهي در را او و
تأليÇف به جنجاليتهافتالفالسفه و پرماجرا كتاب با مقابله مقام در سهروردي Ê
يÇعني الي زÇغ ديگÇر كÇتاب بÇه كÇتب, ايÇنگونه تأليف جاي به او بلكه نپرداخت  كتاب
بÇهدرستي و پÇرداخت تأمل به بيشتر نور حقيقت دربارهي و كرد ه توج مشكو¸االنوار

/ë0 ص Ç 3

است3/ درآمده تحرير رشتهي به نور شريفه آيه براساس الي غز كتاب كه ميدانست
اشÇاره "ضعيف" كلمه و وجود, يعني صدرا مال تفسير به درقرآن "امانت" كلمهي Ê
در كه است اين معني به انسان در نوعيه صورت ضعف است/// انسان در نوعيه بهصورت
پÇايانيافته موجود يك انسان ميشود/// شكسته نوعي حدود شگفتانگيز موجود اين

/71 ص Ç ê

نميگردد4/ محدود خود نوع قالب در و نيست
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با انسان و است ماهيت بر م مقد و اصل وجود, جديد, وجودي فيلسوفان نظر در Ê

/7ì ص Ç 1

بÇرساند1/ ظÇهور منصهي به امر پايان در را خود ماهيت ميتواند وجود در جستن تعالي
مواضع با وجه هيچ به ماهيت و وجود ميان عقلي مالزمهي باب در صدرالمتألهين سخن
ايÇن راه و نÇيست سÇازگار بÇاب اين در [ا گزيستانسياليستها] جديد وجودي فيلسوفان

/79 ص Ç 2

در صدرالمتألهين است2/ متفاوت مورد اين در آنان طريقهي با كلي به اسالمي فيلسوف
از بسÇياري بÇا مÇاهيت بÇر وجÇود م قدÇت و اصالت مبتنيبر خود مخصوص موضع اتخاذ
جهات بسياري در ديگر سوي از ولي است هماهنگ و نزديك جديد وجودي فيلسوفان
فÇاصله آنان انديشههاي و نظريات با و بوده مخالف و ناسازگار جماعت اين با مساÄل و

/ 81 ص Ç 3

يا ي ماد از اعم خارجي عمل يك محصول انسان اشخاص, بسياري ر تصو برخالف دارد3/
تÇا كÇه است تÇاريخي موجود يك حيوان انواع ساير برخالف او بلكه [?] نيست معنوي
خودسازي سرگذشت تاريخ, صحنهي است خويشتن هستي ايجادكنندهي بسياري حدود

/23ì ص Ç ê

وجود محكم ارتباط تاريخي معرفت و زندگي ميان ترتيب اين به است4/// انسان فعاليت

/237 ص Ç ë

نظر اين بر كتاب طول در مÆلف آيا اما است درستي مطلب مطلب, گفت ميشود دارد5/
است? مانده استوار

به اشاره و حضور> عالم به و حضوري <ادرا ك بحث انگيزهي به 98 صفحهي در Ê
عالم به فكر ذ كرو طريق از عاليمقام <عرفاي نوشتهاند: ابنسينا> فضاي در معلق <انسان
وطن در سفر . قدم بر نظر . دم در هوش خصلت به را طريق اين سالكان برده, راه حضور
نقشبنديه طريقهي دستورالعملهاي و شعارها از اينها كه دانست بايد مينمايند>/ توصيه
نفس حضوري ادرا ك با تناسبي و ربط و ميشود اعمال> در <مراقبت به مربوط و است
طبق نميگذارد خطا قدم آيد پيش كه هرجا داردو قدم" بر "نظر كه آدمي يك يعني ندارد/
خودش مراقب لحظه هر كه مرتاض يك همچنانكه دارد نفس بر استشعار فيلسوف نظر
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فÇرض كÇه فضا در معلق انسان ي حت و دارد نفس بر استشعار هم او دم) در (هوش است
چÇه ايÇن دارد/ نÇفس بر استشعار هم باز است منفك خارجي احساس هرگونه از بوعلي

است? عرفان در مصطلح مراقبهي به مربوط
فÇصل و جÇنس و است بسÇيط وجود كه سان <همان نوشتهاند: 102 صفحهي در Ê
است باقي اشكال جاي البته مبراست>/ منطقي فصل و جنس از بوده بسيط نيز علم ندارد,
سÇوزانÇنده <آتش گÇزارهي در آيا است? بسيط Hواقع تصديق يك يا ر تصو يك آيا  كه
بÇه مÇيباشد? سÇاده Hواقع است سوزاننده اينكه به حكم و تصديق يا راتش تصو است>,
تصديقات و رات تصو به را "ساده" تصديق يا ر تصو همين ميتوان دقيق نظر با بنده  گمان
ذهن در تصديق يك يا ر تصو يك تكوين سير به برميگردد اين و كرد/ تحليل بسيطتر

ميكنم/ ا كتفا همين به ما/
اسÇالم اهÇل <ا كثر كه است شده نقل صدرا ياتمال Ðاال ازاسرار 10ì صفحهي در Ê
كه كردهاند نقل كتاب همان از 107 صفحهي در و كافر> و مشرك Hباطن و مسلمانند Gظاهر
است>/ گسستن هم از قابل شبههاي اندك با باشد جزمي هم اندازه هر تقليدي <عقيدهي
است بÇوده آزادانÇديش مÇمكن دÇح در كه را صدرا مال فكر بلند افق ارزنده نكته دو اين

ميرساند/
كÇه است ايÇن بÇر دليل هستي <تحقق كه كردهاند نقل فارابي از 120 صفحهي در Ê
همين به وضع نيز كماليه صفات ساير و قدرت و علم مورد در است/ متحقق ات بالذ هستي
مسÇتور چÇيزي از هÇرگز مطلق و بوده, مطلق است كمال غايت در چه آن است/// منوال
مÇحدوديت مÇطلق هسÇتي در و مÇيشود نÇاشي مÇحدوديت از بودن مستور زيرا نيست/
نقل ابنسينا از كه است آن نظير اين و نيست? آنسلم قديس حرف همان اين آيا نيست>/
نÇفس لغÇير تأمÇل الي الصÇمات عن براÄته و وحدانيته و االول لثبوت بياننا يحتج <لم  كردهاند:

/138 ص Ç 1

ذاتÇه علي دل من <يا است: آمده دعا فقرهي در كه همان صديقين/// طريقهي الوجود>1///
بذاته>/

بÇالعرض]/// [وجود است/ حكايت وجود وجود, حكايت صدرالمتألهين نظر در Ê
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هÇم اصÇيل و اصلي موجود ه البت ميپندارند متكلمان چنانكه نيست, معدوم طبيعي  كلي
برخوردار صفت سايه و ظلي وجود نوعي از بلكه ميورزند/ اصرار حكما چنانكه نيست,

/127 ص Ç 1

صدرا مال جمله از قديم حكماي چون كه گفت بايد جا اين در آينه/// تصوير مانند است1
جستهاند/ مبادرت تشبيهي چنين به چيست, نميدانستند را آينه تصوير چگونگي

را خدا سجستاني ابويعقوب او از پيش و ناصرخسرو همچون اسماعيلي حكماي Ê

/1ë0 Ç 1ë1 ص Ç 2

است گفته مÆلف نميدانند2/ او شايستهي را "هست" صفت حتي كه مينمايند تنزيه چنان
كه باشد اين ابويعقوب مراد شايد من گمان به نميگنجد/ منطق چهارچوب در سخنان اين
است مÇوجودات سÇاير دربÇارهي چÇه آن از غÇير دارد مÇعنايي خÇدا دربÇارهي "هست"

وجود)/ لفظي (اشترا ك
خÇود بÇراي نÇيز كÇلمات است: گÇفته ديگÇر جÇاي در مÆلف همچنانكه درحقيقت

/278 ص Ç 3

ميروند/ فرا د مجر معناي به ي حس معاني از و دارند3 معراجي
كÇه كردهاند نقل قزويني رفيعي حكيم مرحوم از گفتاري وجود وحدت بحث در Ê

/23ì Ç 7 ص Ç ê

بÇايد ه تÇالب است4/ شهود وحدت وجود, وحدت قبول قابل و درست معناي گرفته نتيجه
بÇا هركس وگرنه كرده خالي شانه موضعگيري از قزويني رفيعي مرحوم كه داشت ه توج
چرا برعكس, Hلزوم نه ولي هستند/ شهودي وحدت وجوديها, وحدت درمييابد تأمل
چيز <همه بگويي: آنكه با ميبينم> يكي را چيز <همه بگويي: اينكه ميان هست فرق  كه
از خالي ظاهر اهل بعضي نظر در دومي ولي ندارد شرع ظاهر با منافاتي لي او است>/ يكي

نيست/ محذور
ال و خمر فكانها ق)/// / ه 38ë (متوفي عباد بن صاحب معروف شعر 289 صفحه در Ê
مجلد در كه دادهاند نسبت ق) / ه ì32 (متوفي فارض ابن به را الخمر و قدح كانه و . قدح

/ì7 ص ,ë ش پژوهش, آينه ر/ ك: Ç ë

است/5 گرفته صورت اشتباه همين نيز (3ê2 (ص كتاب همين دوم
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[اهل واقف قسم دو به را مذهب و ديانت كافياهل شرحاصول در صدرالمتألهين Ê
تقسيم ار طي و ار سي قسم دو به نيز را ساير سپس كرده, تقسيم معني] [اهل ساير و صورت]
ولي بÇرميدارد گام آخرت طريق در شرع و عقل پاي دو با كه است كسي ار سي> نموده:

/319 ص Ç 1

درميآيد>/1 پرواز به حقيقت فضاي در عشق و عرفان بال دو با كه است كسي ار طي
ميدهد/ نسبت اخباريگري موج رواج به را فكري جمود مÆلف 3ìì صفحهي در Ê
كه داريم را فيض همانند اخباريان ميان زيرا باشد مطلق نميتواند داوري اين بنده گمان به
فÇلسفه و عرفان با كه داريم را ثاني محقق مثل اصوليان ميان و است فلسفه و عرفان اهل
ميرزا كه داشتهايم نوري علي مال مثل آدمي حكما بين حتي است/ مينموده مقابله Gشديد

است! نوبر حكيم/// گفت: او دربارهي شيرازي عارف سكوت ابوالقاسم
مورد در صدرالمتألهين و احساÄي ميان تعارض <ا گر نوشتهاند: 370 صفحهي در Ê
آيا كه كنيم ه توج مسأله بدين بايد برميگردد روايات از آنها فهم ميان تعارض به روايات

چيست>? انطباق اين مال ك و است منطبق واقع با كدام ادرا ك و فهم
قاÄل ترجيحي كلي بهطور نميتوان هستند تأويل اهل چون دو هر اين بنده گمان به
بÇراي مÇتون باطن فهم كه پذيرفتهاند مÆلف خود شود/ بحث مورد به مورد اينكه اال شد
قÇرار يكÇديگر طÇول در مÇتون بÇاطني و ظÇاهري فÇهم و بÇود خواهÇد ت حج باطن اهل

/ê21 ص Ç 2

دست به چه آن ولي ميجوييم را واقعيت همواره طباطبايي<ما مه عال قول به و  گرفتهاند/2

/êêë ص Ç 3

است>/3 واقعيت ادرا ك ميآوريم
قاÄل فاعليت هيوال براي اعتبار يك به احساÄي اينكه به 370 صفحهي همان در Ê

/371 ص Ç ê

هي ادÇم نوعي داراي را حادث دات مجر يا و ميشمارد4 جايز را اعراض انتقال يا و است

/379 ص Ç ë

كÇه آوردهانÇد را مÇعروف اشكÇال همان و گرفتهاند ايراد ميداند5, دهري ت مد و نوعي
اينكه بدون بنده نديده/ استاد و نداشته آشنايي عقلي موازين و فلسفي مساÄل با احساÄي
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حÇرفهاي بود آمده هركس <چنانچه ميكنم: عرض نمايم, جانبداري باشم خواسته
از ا گÇر صدرا الÇم هÇمين نمييافت/ رشد فلسفه ميكرد تكرار را "استادان" و  گذشتگان
وا گÇر كÇند مÇطرح را جÇوهريه حركت نميتوانست بود هراسيده موضوع بقاي شبههي
ماهيت اصالت عليرغم نميتوانست صدرا مال بود, تابو و توتم صدرا مال نظر در ميرداماد
از حقيقت و است عزيز افالطون ارسطو: قول به نمايد/ عرضه را وجود اصالت ميرداماد,
"مÇوازيÇن" طÇبق يÇا نديده, استاد فالني كه نيست حكيمانه حرف اين است/ عزيزتر او

باشد>/ ه موج ميتواند چگونه حرفش و ميگويد چه ديد بايد نميزند حرف
از نÇزديكتر مÇعاد انكÇار بÇه را احساÄي نظريهي جسماني معاد دربارهي مÆلف Ê

/372 Ç 373 ص Ç 1

شهيد به معروف برغاني تقي مال Âمث) فقها بعضي ه البت است/1 دانسته صدرا مال نظريهي
اما ميكرده تكفير را دو هر و ميدانسته يكي معاد در را صدرا مال و احساÄي مذهب ثالث)
دوزخ بهشتو در عذاب تنعمو براي هورقليايي جسم كنيم نگاه منصفانه ا گر بنده گمان به
ظواهرقرآنو بعضي از هردوشان نظريه ه البت و است مناسبتر صدرا مال تعليمي جسم از

اعلم/ واهللا دارد فاصله حديث

/(32ë ,3ê9 ,ë23 ,ëë0 ,ëë3 (صفحات ه سر س قد امامخميني حديث, چهل نمونهر/ ك: براي Ç 2

شÇده2/ گÇرفته زيÇاد ايÇراد نÇيز صدرا الÇم كÇافي شÇرح بÇر كÇه كنم عرض هم را اين
كÇه است نÇوشته پÇنجم جÇلد سÇمناني مهيحكمتبوعلي مقد در اصفهاني عمادزادهي
به را خود خوانده, گوشت] [پاره "فدر¸" را "قدر¸" كلمهي علويه خطبهي شرح در صدرا مال

است/ انداخته تكلف
پÇذيرفته گÇاهي عÇلم بÇدون <عÇمل كÇه آوردهاند احساÄي قول از 378 صفحه در Ê
نÇوعي ايÇن كÇه كÇردهانÇد ايÇراد و نيست> قبول مورد هرگز عمل بدون علم ولي ميشود
تأثÇر و تأثÇير داراي را عÇمل و علم كه است آن صحيح بنده گمان به است/ سادهانديشي

بدانيم/ حا كم و جاري را تÃوري) و (پراتيك نظر و عمل ديالكتيك و بدانيم متقابل

/379 ص Ç 3

شد3, قاÄل دهري مدت و نوري هي ماد نوعي حادث دات مجر براي احساÄي كه اين Ê
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نفس فاصلهيجسماني¹الحدوثبودن در صدرا مال خود آيا نيست/ غريبي عجيبو چيز
گÇذشته د جرÇم نÇيمه مرحلهي از نفس كه بپذيرد نيست ناچار آن شدن البقا¾ روحاني¹ تا

است?
امكÇاني نÇقص حكÇم بÇه انسان است گفته احساÄي شيخ شا گرد رشتي كاظم د سي Ê

/397 ص Ç 1 و 3

كردهاند, استبعاد اظهار گفته اين از مÆلف يابد/1 دست الوجود واجب معرفت به نميتواند
را ايشÇان و مÇيدانÇند اسÇما¾اهللا را Çالم ليهمالسÇع معصومين شيخيه, كه داشت ه توج بايد
رابطهي و مناسبت پس را/ الوهيت الغيوب غيب مرتبهي نه ميشمارند معرفت موضوع

نكردهاند3/ انكار را خداوند با پيغمبران

/38ë ص Ç ê

است4 انگاشته االلباب> اولي از مستور و <مكتوم را خود حرفهاي احساÄي شيخ Ê
فÇلسفي و مÇنطقي مÇوازيÇن با قوي, تفكر وجود با هم رشتي كاظم د سي مÆلف, نظر به و

/ê10 ص Ç ë

فÇقط كÇه نÇيست چÇنان اما است صحيح مطلب دو هر بنده گمان به نبود/5 آشنا بهدرستي
و تÇفسير اشÇتباهات چÇهبسا زيÇرا نكÇنيم, ه وجÇت ايÇنها فÇلسفي افكÇار به دليل بههمين
مالحظه شما شد/ نوين فلسفي نظريات بسط و پيدايش به منجر كه كهن متون تأويلهاي
و فÇلوطين مكÇتب آمÇيزش و ارسÇطو به انتساباÄولوجيا در فرفوريوس اشتباه از  كنيد
است شده پيدا اسالم و مسيحيت عالم در وسطي قرون فلسفي جريان بزرگترين ارسطو,
و افÇالطون كÇرده ر صوÇت و نÇوشته بينرأييالحكيمينرا كتابجمع فارابي كه آنجا تا
به گمان لذا هستند/ هم مقابل نقطهي موارد غالب در آنكه حال ميگويند چيز يك ارسطو
او كÇه است شÇده بÇاعث جÇهتي از اسالمي فلسفهي در احمد شيخ ر تبح و تسلط عدم من
جهت اين بر نيز كوربن هانري چنانكه برانگيزد, نوين بحثهاي و بياورد بكر نظريات

دارد/ تأ كيد
كÇلمهي اطÇالق است: گفته تفكيك) اهل سران (از اصفهاني مهدي ميرزا اينكه Ê

/êê2 ص Ç ì

مÇن به گÇمان الوجود>6/ رب هو بل بالوجود ليس شأنه جل <فهو نيست جايز خدا بر وجود
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بر بايد قاعد¸ و است شدن يافت معني به لغت در يجد" "وجد هي ماد زيرا نزده بدي حرف
كار به مورد اين در را "ايس" و "انيت" كلمهي ترجمه دوران آغاز در شود/ اطالق حادث

ميبردهاند/
ميبرم: پايان به شيرازي حمزهي بن حسن از شعري نقل با را مقاله

مÇÇنيع و مÇÇÇانع دونك هÇÇÇÇيهات مÇذهبي لتÇعرف عÇÇني ÂÄاÇÇس يÇÇا

/191 ص Ç 1

مÇÇÇÇتبوع1 ال و GدÇÇÇÇاب تÇÇÇÇابع ال الذي الفÇرد انÇا تÇÇنكرني كÇÇنت ان
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سوم) (جلد

موضوعات در ا گر بلي است? ممكن چگونه فيلسوف يك براي احاديث به ه توج
ژرفكاري آن در فلسفي روش به فيلسوف يك مثل و بينديشند حديث در شده مطرح
احÇاديث بÇه بÇايد متكلم حتي و فقيه يك مثل فيلسوف يك آيا اما ندارد; عيبي نمايند,
كه است اين حقيقت اما باشد, سازگار عقل با بايد حديث كه بگوييد شايد نمايد? استناد
بÇا درثÇاني و بÇاشد, مÇعصوم از الصÇدور مسÇلم صÇحيح, نÇقلي مÇعيارهاي با بايد حديث
حÇمل بÇفهميم/ را عÇبارت و كÇلمه مÇعناي بÇايد حÇديث آن صÇدور فضاي زمينه سنجي

است/ احاديث فهم در ديگري آفت ر متأخ اصطالحات
بر صدرا مال شرح از مواردي شرحنهجالبالغه در خوÄي حبيباهللا ميرزا حاج مرحوم
باب از ل او حديث شرح در عباراتي است جمله آن از مينمايد; تنقيد و كافيذ كر اصول
االشيا¾و وجودكل بها انيكون فالبد بالحد/// الوجود حقيقه تعالي انذاته <اعلم جوامعالتوحيد:

/1ê8 ص ,13 ج البراع¹, منهاج Ç 1

از عÇالم حÇدوث بÇاب از پÇنجم حÇديث شرح در نيز و كلها///>1 وجوداالشيا¾ هو يكون ان
رشح و تبع او ذاته هو و اال Ñشيي من ما و كلهالوجود و كلالوجود <هو است: كرده نقل صدرا مال

/1ë0 ص همان, Ç 2

با زيرا ميكند; نقل استنكار لحن به را اينها و وافعاله>2 صفاته و ذاته اال فيالوجود ما و لذاته,
نيست/ سازگار شرع ظواهر
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بهاستثناي آياتقرآنرا بعضيها ميگيرد/ قرار ه موردتوج تأويل مسألهي اينجا در
بعضي و است متفاوت آنها از افراد برداشت زيرا ميدانند; متشابه را همه آياتاالحكام,
و مقطعه حروف تأويل در Hممسل هست آنچه گرفتهاند/ محدودتر را متشابهات دايرهي
مÇيان است, درقرآنآمÇده كه انبيا¾ معجزات و الهي صفات نيز و حشر به مربوط آيات
از را آن تأويل يا و اعلم> <اهللا بگوييم اينكه جز و هست اختالف مسلمان صاحبنظران
ديگران معصوم, بهجز حال هر به و نيست چارهاي بجوييم (معصومين) علم در راسخان
كه ورزيد دقت بايد نيز احاديث عبارات اصالت تشخيص در چنانكه برابرند; تأويل در
عÇبارتي خود ذهنيات از كه بودهاند كسان بسياري وگرنه ندارند كاري آن به تأويل اهل

با احساÄي احمد شيخ داستان نيز و ,ë3 ص ,1 ج آملي, حسنزاده استاد كلمه, يك و هزار ر/ ك: نمونه براي Ç 1
/(ëê ص جواهر(قصصالعلما¾, صاحب حسن محمد شيخ

است1/ حديث كه ميپنداشتند گاه و برميآوردند
دوست كÇه احÇاديثي بÇر را نÇقلي معيارهاي كدام هيچ احساÄي شيخ و صدرا مال ه البت
معنايي احاديث براي خود فهم و سليقه طبق و نكردهاند حا كم باشد, صحيح ميداشتهاند
باقي ترجيحي وجه است مشابه پايه وقتي داوري مقام در من به گمان لذا گرفتهاند/ درنظر

نميماند/
ايشان تشخيص به احسايي و است, عقل صدرا مال معيار گفتهاند محترم مÆلف اينكه
موردنظر عقل كه چرا است; ممنوع مه مقد دو هر قديم مباحثان قول به دارد, اخباري مذاق
شÇرع اصÇطالح طÇبق عÇقل ماجرا,///) ,320 Ç 322 (صفحات احاديث شرح در صدرا مال

/88 Ç 90 ص ,1 ج الجنات, روضات ر/ ك: Ç 2

دارد2/ اصول در رساالتي خودش حتي و نبوده محض اخباري احسايي وانگهي است;
مÇبارك بÇهروي Çا ام مÇيپسندند بÇاطن در و مÇيخوانÇند را كتابي كه هستند  كساني
خÇوششان انÇتقادي و عÇلمي ارزشيابي و اظهارنظر از كه هستند هم كساني نميآورند/
كساني ببوسند/ هم را دستش و باشند ممنون انصاف با منتقد از بايد آنكه حال نميآيد;
صÇاحبش ريش بÇه را مÇال و مÇيرود خرج به بگويند هرچه ميكنند خيال كه هستند هم
ميپسندند; را علمي انتقاد و بحث Hقاعدت كه هستند آنها از ديناني دكتر Hممسل ميخرند!
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است/ رفته پيش قلت///>ها <ان همين با تفكر زيرا
جÇامعهي بÇه مÇتعلق ديگÇر شÇد, سÇپرده چاپ به و تأليف كتابي وقتي دانست بايد
د يÇس آن حكÇايت مÇيگيرد? قÇرار انÇتقاد مÇورد چÇرا گÇفت نÇميشود و است فرهنگي
غÇلط روضÇهي كÇه است كÇرده نÇقل ري طهÇم استاد مرحوم كه داريد بهياد را نوحهخوان
دÇج روضÇهي مربوط, چه تو به گفت: روضهخوان د سي داد/ تذكر بدو عالمي ميخواند/
تÇاريخ مÇباحث و فÇلسفي مطالب تقرير در آيا ميخوانم! بخواهم جور هر است, خودم
كفش به كسي فيالمثل و بگويند, خواستند هرچه ميتوانند ي خاص كسان فقط هم فلسفه
گرفته سينا بوعلي بر ايراد دهها صدرا مال خود آنكه حال كفشك? بگويد نبايد صدرا مال

/70 تير Ç فروردين معارف, مجلهي در قرا گزلو ذ كاوتي عليرضا مقالهي ر/ ك: Ç 1

است1/
نيست اين بر دليل برميخورد, انتقادي نكات بعضي به مقاله اين خوانندهي ا گر لذا
ارزش فÇلسفي/// فكر ماجراي كتاب براي برعكس بلكه نميداند, ارزشمند را كتاب  كه
فحش يا Hغالب را نقد ايران در اينكه اال ميگذارد; ارج را آن دانشمند مÆلف و است قاÄل
د تعدÇم مواضع در محترم مÆلف ميشود/ غيرنقد ي تلق نقد از لذا تعارف, يا ميكنند ي تلق
وارد ايراداتشان لذا نخواندهاند; استاد نزد را فلسفه دكاظم) سي (و <احسايي گفتهاند:  كتاب
قال> <ما ببينيم بايد بلكه نيست, فلسفيانه تقرير يك اين بنده نظر به آنكه حال نيست>/
تÇازه است/ نداشته هي توج قابل استاد هم سينا بوعلي كيست/ قال> <من اينكه نه چيست
ابتدا نوري علي مال <آخوند آوردهاند: نيز و گفتهاند پيشتر و دارد سابقه هم ايراد همين

/ê2 ص العلما¾, قصص Ç 2

بودم>2/ فهميده ديگري معاني من گفت سپس ميستود, را احسايي  كتابفواÄدالمهمه
ميشود: مشاهده كتاب در كه جزÄي نكتهي چند اينك

در بنده و كردهاند اشتباه (3ê2 (ص دوم جلد در محترم مÆلف نيز Âقب كه نكته يك
همان (289 (ص سوم جلد در هم باز بودم, شده يادآور (70 ص ,ë0 (ش پژوهش آينهي
دو اين بين كه دادهاند نسبت ابنفارض به را عباد بن صاحب شعر و شده! تكرار سهوالقلم

است/ اختالف قرن چهار Hتقريب شخص
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است: اين شعر
االمÇÇر تشÇÇابه و فÇÇÇتشا كÇÇال الخÇÇمر رقت و الزجÇÇÇÇاج رق
خÇÇمر ال و قÇÇÇدح كÇÇÇÇانما و قÇÇدح ال و خÇÇÇمر فكÇÇÇÇانما

است ممكن ميكنند/ بدانتمثل عرفاني كتب استودرتمام معروف  كهبسياربسيار
يا فلسفي كتاب يك به لطمهاي چه شعر يك صحيح نقل در هي بيتوج يا اشتباه شود  گفته
از پس هÇم آن شÇعري نÇقل در مÆÇلفي وقÇتي كه است اين جواب ميزند? فلسفه تاريخ
كÇتب از HصوصÇخ وي مÇنقوالت ساير به خواننده چگونه ميورزد; مسامحه يادآوري,
نقل در است ممكن اساتيد و مÆلفان اينگونه كند? اطمينان كمياب و سنگي چاپ يا خطي
منقوالت نقل در يا ميكنند, تصحيح ايشان تحتنظر دانشجويان كه رساالتي از عبارات
و نسÇيان و سÇهو و خÇلط و خÇبط دچÇار هم خودشان عرض و وزن در دانشمندان ديگر
مبالغه راه از كه نيست بيراه قزويني مه عال مرحوم كلمهي اين پس شوند/ نقصان و زيادت
مينويسم/ نوشته, روي از بلكه نميكنم نقل حافظه از را <بسماهللا> حتي است: گفته تأ كيد و

ديگر: نكتهاي اينك

بÇا را صدرا الÇم قول مÆلف, است/ وجود> يا <نور هم يكي كتاب فصول عناوين از
لفÇظ عÇن عÇدل <المÇصنف است: وجود همان نور از سهروردي مراد كه ميكند نقل تأييد

/283 ص حكم¹االشراق, شرح از نقل به 130 ص Ç 1

سروده: هم سبزواري هادي مال حاج و النور>1/ بلفظ الوجود
تÇÇÇعم تشكك ذات حÇÇÇÇقيقه عÇÇندهم وجÇÇود الفÇÇÇهلويون

را وجÇود اشÇراق حكماي آنكه حال است; اشراق حكماي فهلويون از مرادش  كه
مÇاهيتها هÇمهي شÇامل مÇاهيتي بÇلكه وجÇود مسÇاوي نه را نور و ميدانستند اعتباري

/217 ص ,1 ج ري, مطه استاد منظومه, مبسوط شرح Ç 2

هستند/ سهروردي فلسفهي ص متخص ديناني استاد خود حال هر به ميانگاشتند2/
والمÇاهي¹ الوجÇود بÇين <ان است: الزم بÇيشتري تأمÇل عÇبارت, يك ترجÇمهي در
بÇيان در بينالحكÇما¾>/ المعهود بالمعني االتفاق, حسب به الصحاب¹ عقلي¹ مالزم¹ به الموجود¸
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مÇعهود رابÇطهي يك را ماهيت و وجود ميان رابطهي <صدرالمتألهين نوشتهاند: عبارت
بيسابقه و ناشناخته وجه بههيچ حكما نظر در رابطه اين است معتقد شمرده, شده شناخته
اهيتÇم و وجÇود <بÇين است: چÇنين عبارت درست ترجمهي آنكه حال است/> نبوده

كÇه آنگÇونه فاقي, ات همراهي يك نه هست عقلي مالزمهاي آن, بهواسطهي وجوديافته
مسألهي كرده تأ كيد (11ë (ص بعد صفحهي در نيز مÆلف خود است/> معهود حكما ميان
پس نميشود/ ديده وي از قبل فالسفهي آثار در صدرالمتألهين سبك به ماهيت و وجود

است/ نبوده <معهود>
شÇروع بÇايستي يا شد آغاز زماني از اسالمي فلسفهي در انديشه ركود بنده گمان به
گرديد; تجريدي به كلي و شد قطع ملموس و زنده مساÄل با فلسفه ارتباط Á او كه باشد شده
ترسيدند; نوآوري از و شدند ادبي> <بازگشت از طرفداري نوعي دچار هم فلسفه در Hثاني
و مÇيترسند كÇردهانÇد نÇوآوري كه كساني از هم و نميكنند نوآوري خودشان هم يعني

ميترسانند/ هم را ديگران
ايÇرادهÇاي بÇرابÇر در مÇقاومت بنده, به گمان كه ميكنم عرض جهت اين از را اين
يك بÇنيانگذار را احسÇايي كÇه بوده جهت اين از بيشتر ديرباز از صدرا مال بر احسايي
كلمه دو هم فلسفي مباحث در فرض به ا گر لذا و ميانگاشتهاند مذهب در غاليانه نحلهي
را اين است, كرده مطرح را هي توج قابل احتمال و سÆال دستكم يا داشته درست حرف
و هÇوچيگري دادهانÇد/ قÇرار تمسخر و طعن مورد يا كرده سكوت توطÃهي مشمول هم
د يÇس دوگÇانهي اظÇهارنظر تÇاريخياش نÇمونهي نيست/ علمي نقد شأن كه معركه گيري
با نخست كه است احسايي شيخ به الجناتنسبت مÆلفروضات خوانساري دباقر محم
محترمانه بسيار عبارات با را او مرگ از پس احمد, شيخ عقايد و آثار تمام به كامل آ گاهي
ÇÇ بابيه جريان از بعد ÇÇ رشتي كاظم د سي و احسايي شيخ تكفير گسترش از پس و ستوده
كÇرده تÇعريض وي پيروان و احمد شيخ به بÔرسي رجب شيخ احوال ذيل نيز خوانساري
را خÇوانسÇاري مÇوضعگيري يÇا عقيده تغيير شيخيه معاصر قان محق بعضي هرچند است/

حبيباهللا/ احمد سيد زدهاند>, تهمت نفهميده الجنات روضات صاحب به غرض <اهل جزوهي ر/ ك: Ç 1

ندارند1/ قبول
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تÇهمت نÇفهميده الجÇنات صÇاحبروضÇات بÇه غرض <اهل جزوهي نويسندهي
صاحب <هنوز ميكند: نقل است, ين محييالد پيرو كه كتابروحمجرد مÆلف از زدهاند>
فتنهي كردو بروز احسايي احمد شيخ عرفان آثار كه بودند حيات قيد روضاتالجناتدر

تÇبديل تÇحسينها و تÇمجيدها و تÇعريفها آن كÇه بÇهطوري فÇرا گÇرفت; را ايران بابيه

/1ê ص Ç 1

تÇحت را بÇابيگري الهوري, اقبال كه كنم اشاره است جالب اينجا در شد>1/ بهتكذيب

/108 ص آريانپور, ترجمهي ايران, در فلسفه سير Ç 2

و مشÇهور قول مذكور, جزوهي نويسندهي Hايض است!2 پنداشته صدرا مال فلسفهي تأثير
بدان صاحبمنظومه و اصيلاند> دو هر ماهيت و <وجود كه را احمد شيخ اعتراض مورد

مينمايد: توجيه چنين نموده, ض تعر
اصÇالت دو هÇر براي احمد شيخ و است صورت ماهيت, از و ماده وجود, از <مراد
مÇجعول ل او جÇعل بÇه ماده است/ ديگري بر مترتب يكي كه جعل, دو به اما است, قاÄل
مÇجعول گÇرفته تÇعلق مÇاده به كه جعلي بر مترتب و متفرع كه جعلي به صورت و است,
ق حقÇت دو هر يعني دارند, اصالت دو هر ماهيت و وجود ميفرمايد ا گر پس ميباشد///

/227 ,3ê0 ص ,ê ج بقي¹اهللا, ,1ê ص پيشگفته, جزوهي Ç 3

هم///>3/ طول در بلكه هم عرض در نه ولي دارند,
از چه مخالفانو جانب از چه نباشد/ استبعاد استغرابو جاي ديگر شايد تقرير اين با

/13ìê اسفند و آذر معارف, مجلهي ر/ ك: Ç ê

اهÇل ايÇنكه جÇالب و است4/ شÇديد برخوردها احسايي شيخ يا صدرا مال مدافعان جانب
صدرا مال) دو اين از كدام اينكه اما ميتازند/ دو هر به و ندارند قبول را يك هيچ تفكيك
احمد شيخ Âمث است/ نسبي امري هم باز ميدهند? را ذهني مشكالت پاسخ احمد) شيخ و
نÇفس هÇيچگاه <جسم ميگويد: نيز و لطافت, از مرتبه سه در است قاÄل جسم نوع سه به

/ì8 Ç 70 ص ,3 ج بقي¹اهللا///, Ç ë

ميكند///>5/ ترقي جسمانيت همان در جوهري حركت طبق جسم نميشود,
احسايي شيخ صدرالمتألهينو پيروان (محا كمهي خاص نكتهي اين در بحث اينكه
مÆلف كه ديگر موارد برخالف كه است آن براي گرفت, قرار تأ كيد مورد فلسفي) بهلحاظ
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گاه و دارد رديهنگاري و بانه متعص جنبهي نوشتهاش اينجا كرده, برخورد صدر سعهي با
موازين براساس شرحقصيده, در رشتي كاظم د سي چرا كه ميگيرد خود به جدل صورت
گÇفت مÇيتوان HينÇع است, كÇرده رد را عرفان العقايد, دراصول و گفته? سخن عرفاني
سÇاير در و تÇاخته ف رتصوÇورسالهيسهاصلب الجاهليه االصنام دركسر نيز صدرا مال
تأيÇيد لحÇاظ چÇه از و كÇرده رد چهت چه از ديد بايد است/ نزديك عرفا به خود  كتب
طريقهاي و آيين هيچ كه كنيم عا اد ا گر نيست < گزاف ديناني دكتر خود قول به نمودهاند/

/2ë7 ص ,3 ج فلسفي///, فكر ماجراي Ç 1

مÇيافÇزايÇد: آن دنبال به نويسنده است>1/ همراه عقل از مظاهري با اينكه مگر نيست,
فÇرعي احكام استنباط در بلكه نميگردد محدود عقايد, اصول به عقل يت اهم و <اعتبار
Áاستقال عقل, گفت بايد اينجا در مينمايد>/ ايفا¾ را خود اساس و عمده نقش عقل نيز
دليل بلكه نميشود, استنباط محض عقل از فرعي حكم يك حتي و ندارد فروع در نقشي
بهحجيت هم حجيت تازه و است اجماع) سنت, (قرآن, ديگر دليل سه فهم طريق عقلي

برميگردد/ سنت
بÇاستانشناسي بÇه كÇه نÇيست مÇناسب كردهانÇد, نقل محترم مÆلف كه همچنان آيا

/2ì2 ص Ç 2

تاريك اعماق از و بوده آميخته وهم با عقل كه برسيم نواحي آن به و بپردازيم معرفت2

است/ رسيده تاريخ روشنايي به تاريخ ماقبل
از (يÇعني انÇتولوژي بÇه اپÇيستمولوژي از را عÇقل مÇبحث مÇيكند پيشنهاد مÆلف
فلسفهي در هگل كه است كاري همان اين سازيم/ منتقل وجودشناسي) به معرفتشناسي
ق تحق درتاريخ خودشرا عقل كه كنيم ر تصو هگل همچون ا گر است/ داده صورت غرب
از فÇلسفه اسÇاتيد انÇديشهي بÇايد پس باشيم/ معتقد عيني تكامل نوعي به بايد ميبخشد,
رات/ رÇمك تكÇرار همان كه اين نه باشد, خورده تكاني طرف اين به پيش سال چهارصد
در شدن پنهان و او بر جمود اما است, دورانسازي و بزرگ متفكر صدرا مال نيست شك
است اين حداقل نيست/ فلسفيانه او, نفي و نقد هرگونه دانستن ر تصو غيرقابل و او پشت
و شكسÇتهانÇد را سÇدي و داشÇتهانÇد را صدرا مال تنقيد جرأت او پيروان و احمد شيخ  كه
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كردهاند/ مطرح ديگري فرضهاي و احتماالت
از و نÇفيپذير, نه است اثباتپذير نه Hغالب گفتهاند چه آن Hانصاف بگذريم اينكه از

باشد/ نداشته وجهي شايد كه ديگري بر يكي حرفهاي ترجيح و است تخيل باب
دكÇتر داشÇتند انÇتظار ديدهانÇد را اسالم مجلداتماجرايفكرفلسفيدر كه  كساني
كتابدفترعقلوآيت Hفاقات دهند/ قرار ه موردتوج نيز را مسلك عرفاني متفكران ديناني

/1381 نو طرح Ç 1
/1êë ص Ç 2

اشاراتي با عرفان2 و ابنسينا از مذكور كتاب در است/ باطنيان و عارفان موضوعش عشق1

/178 ص Ç 3

ابÇويعقوب و نÇاصرخسÇرو عÇنوان تÇحت فÇصلي مÇيرود/ سÇخن عامري3 ابوالحسن به

/2ìì ص Ç ê

متون اصل با نظر كافي دقت و وقت كه كساني براي و است پرمطلب كه دارد4 سجستاني
است/ مفيد شوند آشنا اسماعيلي پرمتفكر اين

و همداني عينالقضات مانند داشتهايم زياد فلسفيمنش متفكران عارفان, ميان در ما
فكÇر الت حوÇت پÇيگيري و پيجويي براي كه سني و شيعه از اعم عربي ابن شارحان نيز
ه وردتوجÇم آثÇارشان كÇه بÇاطني انÇديشمندان شÇود/ پرداخته اينان به Hحتم بايد فلسفي
مÇيتوان ÂÇك و است مسÇتقلي مÇقولهي خÇود گÇرفته, قرار استشراقزدگان و مستشرقان

انگاشت/ اسالم عالم در نوافالطوني فلسفهي حامالن را باطنيان



/1372 دانشگاهي, نشر مركز فخري, ماجد اسالم, جهان در فلسفه سير #

اسالم# جهان در فلسفه سير

اشÇاره كÇتابها مÇترجÇمين بÇعضي آنچÇنانكه هÇم روي بر كتاب عمدهي عناوين
را كتاب اصل استو لبناني مÆلف ميدهد/ نشان را مÆلف عربگرايانهي ديدگاه  كردهاند,

/ê0 ص ,72 آبان و مهر دانش, نشر فاني, كامران مقالهي ر/ ك: Ç 1

شÇده, نÇوشته عÇربي بÇه چÇه هÇر كه فانگيز تأس د تعم يا اشتباه اين نوشته1/ انگليسي به
صفحات همان از ميشود, شمرده عرب فرهنگ و علوم جز¾ يا است عرب نويسندهاش
خÇود بÇراي ي تÇح و تحقيق و مطالعه اهل براي آنكه با و است پديدار آخر تا كتاب ل او
تÇبار ايÇرانÇي اسÇالم, بÇرجسÇتهي شÇخصيتهاي هÇمهي Hتقريب> كه است روشن مÆلف

/ë3 ص Ç 2 و 3

در ايÇرانÇي طÇبيعي مÇابعد عÇنصر نسÇبي <نÇاچيزي مÇينويسد: همو معالوصف بودند>2
جÇريان حÇاصل اسÇالمي <فلسفهي مينويسد: همو و است>3/ آشكار اسالمي انديشهي
ديگÇران و بÇربرها تÇركان, ايÇرانÇيان, عربها, سريانيان, آن در كه است مركبي فكري
كÇه است غÇالب قÇدري به فكري جريان اين عربي عنصر لكن داشتهاند فعاالنه شركت

/7 ص Ç ê

مÇنطقي ق حقÇم يك از عÇبارت ايÇن بÇÇناميم>4/ عÇÇربي فÇÇلسفهي را آن است سÇÇزاوار
مÇتقابل كتابخدمات به را خوانندگان مطلب, شدن روشن براي ما است/ شگفتانگيز

ميدهيم/ ارجاع ري مطه استاد وايران اسالم
نÇيز و ر تأخÇم ايÇرانÇي Ç شÇيعي فÇلسفهي به مÆلف هي كمتوج است مايه همين در و
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/39ê ص Ç 1

كردهاند/1 اشاره نيز عادل اد حد دكتر كه ايراني معاصر انديشهي
Hمخصوص كه است خلÔم ايجاز و كمگويي گرفت ميتوان مÆلف بر كه ديگر نكتهاي

/2ë2 Ç 2ìë ص Ç 2

Âمث نشده, رعايت منطقي نظم و زماني نظم ميخورد/ چشم به آشكارا ف2 تصو فصل در
ابÇوسليمان حÇوزهي فÇيلسوفان حÇتي مÇيداد/ شرح ابنسينا از پيش بايد را اخوانالصفا
اين چون ميكرد; مطرح ابنسينا از پيش و فارابي از بعد بايد هم را ششم) (فصل سجستاني

است/ داشته آشكار تأثير ابنسينا تا فارابي فاصلهي در فلسفه تكامل در جريان دو

/290 ص Ç 3

نÇوعي از است, بوده اندلسي بلكه نبوده, عرب هم او كه رشد3 ابن به دادن يت اهم
در چÇون و فهميده بهتر را ارسطو رشد ابن چون ميگيرد; سرچشمه مركزبيني اروپا ديد
بيش او به لبناني نويسندهي است, داشته نقشي رنسانس به منجر غرب فكري ل تحو مسير
مÇثل اصÇيلي مÇتفكر از اسÇالمي كتابتاريخفلسفه اين در ميدهد/ اهميت صدرا مال از

/32ì ص Ç ê

آثÇار Çفاق ات بÇه قÇريب ا كÇثر اينكه جالب و است4 شده برده نام بار يك فقط ميرداماد
است! عربي به ميرداماد

فلسفي جديد مكتبهاي به گرايش كه نويسنده چند از مÆلف كتاب, آخر فصل در
ايراد مترجم كه برده نام داشتهاند, و///) ا گزيستانسياليسم ماركسيسم, (پوزيتويسم, غرب

/39ê ص Ç ë

و دوم (قرن ترجمه عصر در ه البت ندارد>/5 اسالمي تفكر با تي سنخي <هيچ اينها ميگيرد
به رسد چه (تا ارسطو و افالطون حرفهاي كه شود گرفته ايراد ميشد نيز هجري) سوم
سÇير امÇا ندارد, اسالمي تفكر با تي سنخي غيره) و فيثاغورس و ذيمقراطيس حرفهاي
زبÇان شÇدند مÇوفق تÇلفيقي و تÇوفيقي مكÇتبهاي ايجاد با مسلمين و يافت ادامه تفكر
مسيحي, متفكران تلفيقي كوششهاي از راه اين در و كنند پيدا فلسفه و دين ميان مشتركي
و درآميختند ارسطو با را فلوطين چنانكه جستند; سود اسالم از پيش گنوسيست و يهودي
مشاÄيان مكتب بنيانگذار عقايد با فيالواقع كه ÇÇ فيض و صدور نظريهي طرح با مشاÄيان
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پÇديد مÇتأله حكيمان و بعدي عارفان براي نظري چارچوب ÇÇ نداشت انطباقي (ارسطو)
شده, زمان مرور مشمول قدما توفيقي و تلفيقي نظريات چون كه است اين نكته آوردند/
بÇه د قيÇم نÇويسندگان ي تÇح امÇروزه نميشود/ احساس ضرري و خطر آنها ناحيهي از
ديÇد بÇا افÇراطÇي صÇوفيان نÇيز و نظام ان, ابوحي راوندي, ابن ابوالعال¾, امثال به شريعت,
فكÇر از مÇتأثر كه معاصران مقابل در ولي مينگرند/ غيرخصمانهاي دستكم يا همدالنه

ميشود/ جبهه گيري بودند) بيگانه هم ارسطو و افالطون اينكه نه (مگر بيگانهاند
انديشگي چندگونگي و چندگانگي از اسالمي كليت كه است اين جانب اين ر تصو
گÇونهي از فÇلسفه تاريخ تحليلي كتب انتشار و ميبرد, نيز سود بلكه نميبيند زياني هيچ

ل/ تعق و فكر پيشرفت راه در است قدمي خود كتاب, همين





,1370 دانشگÇاهي, نشÇر مÇركز مÇترجÇمان)/ از ( گÇروهي شÇريف م/ م/ چهارم, جلد اسالم, در فلسفه تاريخ #
283ص/

اسالم# در فلسفه تاريخ

را آن انتشار و ترجمه دانشگاهي نشر مركز كه شريف م/ تاريخفلسفهياسالميم/
كه معنا بدين است/ ممتاز مطلب بودن آسانياب و خوشخواني به است, داشته برعهده
خوانندهي براي آنكه عين در گيرد/ بهره آن از ميتواند نيز الحال ط متوس خوانندهي هر
عالم مهم فكري نحلههاي كه كتاب اين از مجلد سه پيشتر نيست/ ماللآور نيز ص متخص
نوزايي كه چهارم جلد اينك بود; گرديده منتشر مينماياند را آن ني تمد وجوه نيز و اسالم
ما دست در مينمايد, بررسي را ميالدي بيستم و نوزدهم قرون طي اسالم عالم در فكري

است/
تركيه به راجع يكي و ايران به راجع يكي فصل دو كه است كرده قيد مه مقد در ناشر
بÇايست ميشد ترجمه فصل دو كه هرگاه كه استدالل اين با گرديده, حذف كتاب اين از
ممكن است/ شده نظر صرف دو هر از لذا ميگرديد, تهيه آن براي هم يهاي رد و ه جوابي
و ايرادهاست و نقد و بحث همين فلسفي كتاب يك شأن Áاصو كه بگويد خواننده است
نميداند سطحي در را خواننده ا گر و نميگرفت دستكم را خواننده ناشر كه بود خوب چه
مطلب, عين ترجمهي از پس ميشد باري شود, متن مطلب نقص عيبو ه متوج Hشخص  كه

كند/ قضاوت خود فلسفه, تاريخ كتاب خوانندهي تا ميدادند حاشيه در هم را او جواب

مهم فكري الت تحو و است روان و خوشخوان ترجمه مهم, نكتهي اين از  گذشته
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ايÇنكه جÇالب مÇيكند/ بررسي غيره و آفريقاييها هم و عربها بين هم را اسالم دنياي
هادي الÇم حÇاج افكÇار بÇررسي بÇه ايÇران> در فÇلسفي <رنسÇانس عنوان تحت مقالهاي
گÇويا مÇقاله ايÇن در نÇصر) (دكتر محترم نويسندهي ولي شده, داده اختصاص سبزواري
نÇوآيين از نشÇان كدام هادي مال حاج انديشهي آيا نفرمودهاند; رنسانس معناي به ه توج
را هادي الÇم حاج كتابهاي تأليف تاريخ فيالمثل ا گر دارد? خود در را نوزايي و بودن
روي مرحوم آن كه است معروف نميكند? تغيير چيز هيچ آيا بگذارند, عقبتر قرن چند
بÇه و گÇرفتند را عكسش كÇه هÇنگامي و نÇميدانست مÇمكن را عكاسي ابصار, قاعدهي

شد/ شگفتزده و نميسازد ما قواعد با اين فرمود دادند, نشان خودش
هادي الÇم حÇاج وسÇيع دانش و پÇارسايي و عرفاني عالي مقام منكر ما نشود اشتباه
سÇليقه حسÇن بÇا را قديم حكمت مرحوم آن كه نيستيم اين منكر نيز و نيستيم سبزواري
هست/ هم هنوز و شده حوزهها درسي كتاب اومنظومه, از پس كه طوري به كرده, تدوين
درست يÇا و دقÇيق سبزواري, روايت به عرفان و فلسفه به را فلسفي رنسانس اطالق اما

نميدانيم/
ÇÇ قاجاريه اواخر در كردهاند, اشاره مستشرقان از ديگر بعض و گويند كه چنان آن
ايÇران عقلي حوزههاي در ÇÇ سبزواري حاجي تأليف و تدريس شهرت با همزمان شايد
همان در همداني يهودي ي مال يك شوند/ باخبر غربيان افكار از كه بود شده پيدا تمايل
امثال ديرتر قدري كرده, ترجمه را بردنعقلدكارت كار به زمانهاگفتاردربارهيروش
را غÇربي حكÇمت مÇقاالت بÇعض ملكمخان ميرزا و كرماني آقاخان ميرزا و آخوندزاده
و گÇذشته بازيافت ناسيوناليستي تمايل يك زمانها همان در كردهاند/ اقتباس يا ترجمه
نيز و هند پارسيان انجمنهاي با شايد كه آمد پديد نيز ايراني متأثر و فارسي زبان احياي
و اوج نيز ايران در كتاب انتشار شاه ين ناصرالد عهد اواخر در نبود/ بيارتباط مستشرقان
(نمونه: شد; پيدا نيز تأليف شيوهي در پيشرفتي و د تجد حتي و يافت بيسابقهاي رونق
و اروپÇا و هÇند و عÇثماني در شÇده چاپ كتابهاي از متأثر نامهيدانشورانناصريكه

بود)/ عربي  كشورهاي
فكÇري ل حوÇت به منجر باالخره كه را ناصري عصر فرهنگي احياي ميشود Áاجما
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رنسÇانس اطÇالق امÇا داد; قرار خاص مطالعه و ه موردتوج گرديد, مشروطيت زمينهساز
است فارسي خالصهاشاسرارالحكم بهترين كه ÇÇ سبزواري عرفان و حكمت به فلسفي
ÇÇ خود رنسانس به هنوز اسالم جهان است مسلم آنچه نميآيد/ نظر به مسامحه از خالي ÇÇ

است/ نگذرانده را مرحله اين دستكم يا نرسيده ÇÇ اروپايي رنسانس معادل





تÇصحيح: الالهيجي, الديلمي االشكوري علي شيخ بن محمد ين الد قطب االولي), (المقال¹ القلوب محبوب #
/1378 ل, او چاپ مكتوب, ميراث نشر صدقي, حامد الدكتور الديباجي, ابراهيم الدكتور

القلوب# محبوب

سابقه آن از پس اسالمو از آنانپيش اقوالوآثار احوالو ذ كر و حكما سيرهنويسي
كه لي مفص مهي مقد در دانشپژوه تقي د محم استاد مرحوم است/ بوده دلكشي فن و داشته

تبريزي/ علي مقصود ترجمهي Ç 1

آثار اينگونه از كاملي Hنسبت تحليلي فهرست نگاشته, االرواحشهرزوري1 ترجمهنزه¹ بر
آن از شÇده, واقع نيز ما موردبحث كتاب قان محق استفادهي مورد كه است داده بهدست

كردهاند: ذ كر را اينها جمله
طبري سهل بن علي ÇÇفردوسالحكم¹

نحوي يحيي ÇÇتاريخاالطبا¾والحكما¾
حنين بن اسحاق ÇÇتاريخاالطبا¾والحكما¾

جلجل ابن طبقاتالطبا¾والحكما¾ ÇÇ
نديم) (يا: النديم ÇÇفهرستابن

سجستاني ابوسليمان الحكم¹ ÇÇصوان
اندلسي صاعد طبقاتاالممقاضي ÇÇ

شهرستاني ÇÇالمللوالنحل
بيهقي الحكم¹ ÇÇتتمهصوان



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا 372

قفطي اخبارالحكما¾ ÇÇ

كتاب/ مهي مقد 19 Ç 22 ص Ç 1

االرواحشهرزوري1 نزه¹ اصيبعه ابي ابن فيطبقاتاالطبا¾ االنبا¾ عيون

1088 از بعد متوفي قو ه/ 1020 حدود (متولد اشكوري ين) بها¾الد (يا: ين قطبالد
قضاوت شغل نيز تي مد كه است صفوي عصر عارفان و حكيمان و شيعي علماي از ق) / ه
مختلط) گاه (و عربي و فارسي نثر به آثاري و داشته الهيجان در جماعت جمعهو امامت و
اين به كتاب مهي مقد در اشكوري آثار جمله از دارد/ ط متوس زير و ط متوس اشعاري نيز و

كتاب/ مهي مقد 31 Ç êë صفحات از تلخيص Ç 2

است2: شده اشاره موارد
همانالخطراتالقلبيه) Gاعمالالقلب(ظاهر ÇÇ

است/ شده چاپ ارموي ث محد مرحوم كوشش به Ç 3

الالهيجي3/ ÇÇتفسيرالشريف
عبادات اسرار در ثمر¸الفÆاد ÇÇ

الفقيه) رجالاساتيدمناليحضره شناخت (در ÇÇخيرالرجال
اديه) برصحيفهسج فارسي مختصر شرح و (ترجمه اديه شرحالصحيفهالسج ÇÇ

برزخ/ مثال, عالم بيان در المثاليه) الرسال¹ ÇÇفانوسالخيال(يا
و نÇمايد توجيه اساس اين بر نيز را پيغمبر معراج است كوشيده كتاب اين در وي ÇÇ
است بديهي و است يازيده دست بدان احساÄي احمد شيخ بعدها كه است كاري همان اين
است/ نيزمطرح متعاليه حكمت در ديگري نحو به خيال د تجر منفصلو مسألهيخيال  كه
يك بÇا است مامحبوبالقلوب موردبحث كتاب همين اشكوري اثر مهمترين اما
تا الم عليهالس آدم از ل او مقالهي شامل حاضر چاپ ( كه خاتمه يك و مقاله سه و مه مقد

ميشود)/ اسالم ظهور
بدون يكي ميشود: حاصل طريق چند به انساني نفس براي حكمت گويد اشكوري
بهمعني است ت نبو اين و نوع اصالح براي باال عالم از مأموريت با و بشري تعلم و تعليم

/27 Ç 28 ص Ç ê

آن و مÇيآيد دست بÇه بÇحث و درس با كه است حكمتي ديگر و زمين4 از رفتن فراتر
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/28 ص Ç 1

دانش1/ دوستاري يعني است فلسفه يونانيان بهتعبير
" و ÔبÔن" از بلكه نگرفته خبر معني به "نبا¾" از را "نبي" كلمهي اشكوري كه است جالب

است/ گرفته رفعت معني به
همچنانكه ميآورد, هم با را ه مÄا و انبيا¾ و حكما اشكوري تعريف اين با حال هر به
مÇذاق مÇيكند/ ذ كÇر شÇاهد عربي و فارسي شعر از و ميآميزد هم در را فارسي و عربي
شÇيعه ه مÇÄا بÇه سÇرسپردگياش و ارادت و است آشكÇار كتاب جايجاي در او عرفاني

است/ داده اختصاص ه مÄا به را كتاب سوم مقالهي كه پيداست آنجا از الم عليهمالس
قان حقÇم چÇنانكه آن محتوي و قالب لحاظ به سبكمحبوبالقلوب خصوصيات
بيتناسب گاه گرچه اخبار و احاديث به استشهاد است: چنين آوردهاند, مه مقد در  كتاب
و اد جÇس امÇام و بÇاقر امÇام از اخباري يونانيان, اقوال توضيح براي چنانكه بهنظرميآيد

/ë0 Ç ë1 ص Ç 2
/ë2 ص Ç 3
/ë3 ص Ç ê

و فارسي4 شعر و حكايات3 به استشهاد نيز و است2 آورده الم عليهمالس علي اميرالمÆمنين

/ëë ص Ç ë
/ëì ص Ç ì

از حكÇايتي چÇنانكه تأويل, نيز و عربي6 و فارسي عبارات درآميختن هم و عربي5 شعر

/ë7 ص Ç 7

است7/ نموده تأويل را لقمان
ل او هرمس همان مÆلف گفتهي به ( كه ادريس شيث, آدم, ترجمهي مجلد اين در
انÇوبادقلس, لقÇمان, جÇالينوس, بÇقراط, طÇبيب, اسÇقلبيوس ديگر, هرمس دو و است)
كه است اين اقوي مÆلف گفتهي به ( كه اسكندر و ارسطو افالطون, سقراط, فيثاغورس,
يوناني شيخ ديوجانس, ثاوفرسطوس, افروديسي, اسكندر ذوالقرنينقرآنباشد), همان
انكسÇاغوراس, مÇلطي, تÇالس (رواقÇي), زنÇون سÇولون, (هومر), اوميرس (فلوطين),
برسد تا ميخورد چشم به و/// فرفوريوس ابرقلس, ذيمقراطيس, زرتشت, انكسيمانس,
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كتاب/ فهرست ر/ ك: Ç 1

ميشود1/ شمرده اسالم از بعد و اسالم از قبل دوران رابط كه نحوي يحيي به
بÇه نسÇبت ديÇدگاه دو كÇه است كرده نقل كتاب از موضع دو در حكايت دو مÆلف
دسÇتور به كه مصر فاتح عمروعاص حكايت يكي ميدهد/ نشان اسالم عالم در را فلسفه
از شÇهر حمامهاي سوخت ماه شش يعني زد آتش را اسكندريه كتابخانهي دوم خليفهي

/38ë ص Ç 2

فÇارس عÇامل كÇه است بÇطريق يÇحيي حكÇايت ديگÇر و مÇيشد2 تأمÇين كÇتابها اين
و نÇوشت ابيطالب(ع) بن علي به نامه او و سازد آواره خودش جاي از را او ميخواست

/388 ص Ç 3

و بنويسد3 اماننامه حكيم آن براي كه داد دستور حنفيه بن د محم خود فرزند به حضرت
زيديو اسماعيليويا يا يعني عاند متشي اسالم حكماي ا كثريت كه نيست عجب بدينگونه
د محم (مانند بودهاند فلسفه ضد Hغالب مذهب سني مĤب فلسفي متفكران و هستند امامي يا
نسبت احترام شايستهي قان محق بعضي كه است ب تعج جاي بسيار و رازي) فخر و الي غز
عجب چه كردند توهين عترت به كه كساني از كردهاند/ نفي عمروعاص از را  كتابسوزي
از بينياز را مسلمانان اهللا" كتاب " كفانا بهانهي به و باشند كرده ض تعر نيز " كتاب" به  كه
نيز بيتالمال حساب نوشتن براي همانان آنكه حال باشند پنداشته بشري ن تمد مواريث
روش و كرد محكوم را خشكانديشي آن تاريخ سير البته و داشتند ن متمد ايرانيان به نياز
پÇيغمبر همچنانكه شد/ اجرا عالمان و حكيمان به امنيت اعطاي در ابيطالب(ع) عليبن

بود/ فرموده سفارش "چين" در ولو را علم طلب نيز
نÇويسندهيمحبوبالقلوبرا شيعيانه گرايش كه بود جهت اين از نكات اين ذ كر
است لذامحبوبالقلوبكتابي مييابيمو او عارفانهي حكيمانهو بامشرب متناسب Âكام 
فلسفي عرفانيو گرايش نمايش و مينمايد/ القا¾ را دوستي حكمت نيز خوانندهاش در  كه

است/ صفوي عصر در عالي معنويت و
از تÇلفيقي مÇطالبش ومحبوبالقلوبكه نگريست انتقاد با بايد را قديم كتب ه البت
خوب و گيرد قرار تأمل مورد بايد بيشتر است, متفاوت مشربهاي با گونا گون مĤخذ
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جوهر ميدادند/ صورت زمينه اين در ارجاعاتي يا مقايسهها كتاب محترم قان محق كه بود
من عقل والشرع داخل من شرع <العقل است: چنين فلسفه و دين رابطهي در اشكوري اعتقاد

/102 ص Ç 1 و 2

و عقل و ناميده بيعقل را كافران كهقرآن جهت همين از متعاضدان>1 متعاونان فهما خارج
است2/ خوانده نور" علي "نور هم بهروي را وحي

ايران در كتابي اينكه آن و ميشود اشاره كتاب مهي مقد دربارهي مهم نكته يك به
عربي با را فارسي نثر و شعر كتاب متن در حتي و است ايراني آن مÆلف و ميشود چاپ
مÇينگاشتند/ فÇارسي بÇه قان محق نيز را كتاب مهي مقد كه بود خوب چه است درآميخته
همين است كرده چاپ ميراثمكتوب كه ديگر عربي متون بعضي مورد در همچنانكه

است/ گرفته صورت  كار
فارسي خوانندهيمحبوبالقلوب كه است بوده اين بر كتاب قان محق فرض ا گر و

بود? خواهد چه كتاب فارسي اشعار و عبارات با تكليفش پس نميداند,
فÇارسي هÇم آن فÇارسي, بÇوي سخت گاهي مه مقد عربي عبارات اينكه جالبتر و
و عÇربيدان خوانÇندگان به را داوري و ميكنم نقل نمونه يك دارد را جمعي رسانههاي
لهاو العام البعد باعتبار العمليه والحكم¹ المÆلفباالخالق <اهتم مينمايم: وا گذار فارسيشناس

/ê7 ص Ç 3

مÇيشود مÇالحظه كه االخري>3 االبعاد من بتربيتها كثر المهتم و لالنسان الصانع بعدها باعتبار
نميگويد/ چنين فصيحمعاصر كهعرب رفته به كار يوميهيما معني همين در  كلمهي"بعد"





ميراث نشر فروهر, اهللا نصرت دكتر تحقيق و تصحيح ميبدي, ين معينالد بن حسين قاضي ميبدي, منشĤت #
ص/ 32ì ,137ì مكتوب,

ميبدي# منشĤت

اجÇتماعي و ادبÇي مÇختلف لحاظهاي به مانده باقي گذشته معاريف از كه نامههايي
مكÇتوبات از فÇارسي زبÇان در جÇمله آن از بÇاشد, نگÇرش و بÇررسي قÇابل مÇÇيتوانÇد
بÇرد/ نام ميتوان مولوي/// نامههاي محيي; الي;مكتوبقطب مكاتيبغز عينالقضات;
شغل به كه است نهم قرن در ايران برجسته فضالي از يزدي حسين امير كمالالدين قاضي
است: عقلي علوم و ادبيات در ارزشمندي تأليفات داراي و بوده مشغول يزد در قضاوت

كافيه شرح

شرحهدايه

شرحطوالع

شرحشمسيه

علي(ع)/ حضرت به شرحديوانمنسوب
عÇلي و مÇينموده تÇخلص "مÇنطقي" نظم در و بوده دواني جالل مال شا گردان از او
قÇتل به صفوي اسماعيل شاه يكشيهاي سن جريان در ق / ه 909 يا 911 سال در االقوي

مه/ مقد 1ì Ç 19 صفحات Ç 1

است1/ رسيده
از بيبا كانه كه مشهور سالطين از يكي به خطاب هست نامه يك مجموعه اين در
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نشÇان بÇهخوبي را روزگÇار آن وضÇع و است شÇده انÇتقاد مديريتش نظام و او لشكريان
Á او مينمايند/ معامله عدوان و ظلم درنهايت زيردستان با عاليجناب آن <نواب ميدهد:
انÇواع بÇه ميسپارند, ل محص به را خود محصول حاصل تمامي كه وجود با كه مÔزارعان با
اختيار قرار بر را فرار طايفه طايفه ميفرمايند/// تعنيف و تعذيب را ايشان ديگر مطالبات

/230 ص Ç 1

نÇي>/ ر قدÇم قÇرار را د تردÇم و رونده نيست, ر ميس گذار بالد آن در را ار تج> مينمايند1/
آن بÇهاي دادن از و خÇريداري حكÇومت عÇنوان بÇه را وارده اجناس كه بود اين سببش

/231 ص Ç 2

حÇتي و بÇازاريÇان هÇمچنين مÇيبستند2/ چÇوب بÇه را مÇعترض و مÇينمودند خودداري

/232 ص Ç 3 و ê

عيال اهلو منالو مالو بر <لشكريان/// بدتر همه از و بودند3 آزار و فشار در خانهنشينان
در مÇيشدند/ واقÇع ستم مورد هم سادات ميدادند>4 سرفرازي و دستدرازي مسلمانان

/233 ص Ç ë

كÇه مÇينمايد اشÇاره عÇلي(ع) خاندان تكريم در آيه5 يك و روايت دو به قاضي اينجا
مينماياند/ بيوجه ب تعص به را او قتل و ميدهد نشان بيت اهل به نسبت را او دوستداري
پÇذيرفتن حÇتي و است وارستگي عي مد و بود مسلك عارف مردي ميبدي قاضي
است ن تعيÇم مÇقام ايÇن در ايÇنكه و ميدانست شرعي وظيفهي انجام نوعي را قضا شغل
تÇصنيف و تأليÇف كÇار بÇه تÇا است بوده رفتن كنار و استعفا درصدد و گذاشته بهحساب
از نامهها بعضي در او و مينمودهاند سعايت او عليه كه داشت هم دشمناني البته بپردازد/

مه/ مقد 2ì Ç 28 ص Ç ì

است6/ كرده دفاع خود
و دارد فÇلسفي عقايد كه دادند نسبت بدو و كردند تكفير را او حتي قاضي مخالفان
كÇه عارفان و عالمان بسياري از لي, مفص نامهي در او است/ مخدوش دينياش باورهاي
حتي الحقيقه درج العبد يبلغ <ال كه ميكند نقل جنيد از و ميبرد نام شدند, واقع تكفير مورد

/198 ص Ç 7

عداوت به عينالقضات قتل از كه است نامه همين در زنديق>7/ بانه صديق الف عليه يشهد
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/201 ص Ç 1 و 2

را الي غز د محم خود است جالب ميكند1/ ياد اسدآبادي) (صحيح: استرآبادي ابوالقاسم
نفي به شرحمقاصد از ميبدي نقل طبق است, بوده ديگران تكفيركنندگان از Hشخص  كه
ابقا¾ احدي به برخاست قشريگري موج وقتي است بديهي كردهاند2/ هم مت اجسام حشر

ميرسد/ همه به و نميكند
و ميخورد چشم به ميبدي قاضي اجتماعي انتقادات يت پراهم بسيار نامهي يك در
سÇبب بÇه شÇايد بÇلكه مÇدرسي عÇقايد سÇبب بÇه نÇه الواقÇع فÇي او قÇتل مÇيشود مÇعلوم
دربÇارهي چÇه آن شÇبيه است, بÇوده او خÇواهÇانهي عÇدالت و مردمي موضعگيريهاي
مÇتأذي دÇح يÇا تÇعزير به بعضي منند, دشمن فسقه و ظلمه <مطلق داد/ رخ عينالقضات
خود حق به كه مرتزقه و اوقاف فان متصر و متوليان و دارند, ايذا خوف بعضي و شدهاند

/1ìê ص Ç 3

<اشÇرار نيز و بيشمارند>3/ و بسيار هم حسد اهل و ميورزند تام خصومت نيستند, قانع
صÇورت نÇقش ايÇن چÇون و كÇنم موافÇقت ايشان با كه شوند راضي من از زمان آن يزد
ل حمÇت و ل نزÇت مÇن كÇه هرچند و ميورزند خصومت و عداوت من با پيوسته نميبندد,

/1ëë Ç 1ëì ص Ç ê

ياد خود شديد احتياط از و ميكنند>4/ بيشتري فساد و فتنه انگيز ايشان ميكنم بيشتر
ميكنمو تصالح به ميل مرافعات ا كثر در نيستو مطمÃن احكام, معظم در من <دل ميكند:

/1ëì ص Ç ë

گÇرفته///>5/ من نفس و شدهام مستغرق آبي در كه ميكنم ر تصو نشد/// ر ميس تصالح ا گر
بÇوده نكÇرده صÇادر قÇتل حكم نامه آن نوشتن تاريخ تا و بوده رقيقالقلب بسيار قاضي

/1ë7 ص Ç ì

است6/
و است ضبط به <اوقاف است: شده بيان شرح اين به روزگار آن در شديد مالي فساد
با قاضي ا گر و طويل/// اجارهي به يا ملكيت به يا است متغلبه ف تصر به موقوفات ا كثر
ميدهند زهرماري اوقاف از هم را او و است نيك مردي ميگويند است, فق مت ثالثه ق رف
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/173 ص Ç 1

بهنظر نكتهاي اينجا در ميكنند/>1 او دفع ميتوانند كه طريق هر به است, مخالف ا گر و
چه گرفته, صورت صحيح شرعي صيغهي به قرنها طي كه اوقاف همه آن از كه ميآيد

خوردهاند/ را همه ه موج دزدان اينكه جز است? مانده باقي
كÇه كÇرده استفاده قرآني آيات از Hتمام نامه يك در و است عربي به نامهها بعضي
فÇارسي اشÇعار بÇه او تÇمثل است/ بÇوده حÇافظقÇرآن و كامل اديبي قاضي ميدهد نشان
شÇاعر ايÇن بÇه را قÇاضي اصÇخ عالقهي و عرفاني ذوق شيرازي, حافظ اشعار Hخصوص

ميرساند/ آزادهمنش و عارف
رضÇايت آن صÇحافي و چÇاپ نيز و كتب اينگونه انتشار از كه آن ضمن پايان در
ايÇن مÇينمايد/ اشÇاره شÇد, برخÇورد كه اشتباه جزÄي موارد از نمونهاي به است, حاصل
و اللطف بيت معابد, و مساجد ال; جه غرانه كش كمال, و فضل <اهل بخوانيد: را عبارت
ربقهي از كه سالطين از مركز اشرار; و تركان اصطبل خوانق, و مدارس و خمار> خانهي
در فكيف نگرديده ظاهر امور اين از هاي شم بودهاند, مهجور ايمان نور از و دور اسالم

/233 ص Ç 2

"غÇرانÇه كش" تÇوضيح در بÇاشند/>2 ديÇده ايÇن از هاي ذر نمايند اسالم دعوي كه دياري
"غÇرابÇه كش" است واضح كه درحالي نادان///>/ و ابله معني به و غراچه <شايد نوشتهاند

گويد: حافظ چنانكه است شراب بزرگ ظرف كنندهي حمل بهمعني
نوش پياله مفتي و شد غرابه كش حافظ

در HمنÇض "قرابÇه"/ يا است درست "غرابه" كه نيست بحث اين مجال Âفع اينجا در
است/ روشن عبارت معني و است/ صحيح "هرگز" و غلط "مركز" منقوله, عبارت
باشد/ ارجح لديكم> <من شايد و مرجوح لدنكم> <من نيز 3 س ê7 صفحه در



ميراث نشر افشار, ايرج و حسيني رعنا كرامت كوشش به شيرازي, سراج حسن بن يعقوب المحبين, تحف¹ #
ص/ 3ì7 ,137ì مكتوب,

المحبين# تحف¹

موجود معدودي كتابهاي قديم فارسي آثار در هنر فلسفهي و هنر انواع دربارهي
در علمي و عمقي مطالعهي و رسيده چاپ به بعضي تنها هم محدود تعداد آن از كه است
ايÇن از يكÇي بÇود/ نخواهÇد ممكن مربوط متون كامل انتشار با جز اسالمي و ايراني هنر
ÇÇ دانشپÇژوه تÇقي د حمÇم اسÇتاد مÇرحÇوم اشراف تحت شايستهاي طرز به كه  كتابها
ولطايف خوشنويسي آيين در يناست تحف¹المحب رسيده, طبع به ÇÇ بزرگ  كتابشناس

آن/ معنوي
بÇقلي روزبÇهان مÇعروف عارف نوادگان از شيرازي حسن بن يعقوب كتاب مÆلف
را حروف شكل كه طوري به بوده, فوقالعاده عرفاني و شعري ذوق داراي خود و است
در كÇه حÇروف و اعÇداد رابطهي از بعد و ميگيرد درنظر معنوي امور نمادهاي بهعنوان
قÇرار ه وجÇت مÇورد بÇاطني مذاهب ديگر و حروفيه و اسماعيليه و فلسفهياخوانالصفا
كساني ميشويم/ مواجه كتاب اين در شكل جهت از حروف نمادشناسي با اينك  گرفته,
تحقيقات براي بكري منبع كتاب اين در ميكنند مطالعه را مي تجس و تزييني هنرهاي  كه

يافت/ خواهند خود
هنر رشد با است همزمان آن و گرفته صورت هند در ق / ه 8ë8 سال به كتاب تأليف
طÇخ كÇه است دوره هÇمين در هرات/ هنر اوج همچنين و عثماني و ايران حوزههاي در
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شعر ميآيد/ پديد گوهرشاد مسجد همچون معماري شاهكارهاي و شده اختراع نستعليق
معروف سبك پيدايش سوي به و ميشود وقوع مكتب وارد دارد عصر اين در هم فارسي
در را يÇن محيالد مكتب چراي و بيچون سلطهي نيز ف تصو سير مينمايد/ سير هند به
بر را خود شروح جامي كه است زمان همين در درست و ميدهد نشان عارفان انديشهي
را خود وجودي وحدت اشعار مغربي شمس و مينويسد عراقي و ابنفارض و ابنعربي
حÇروف نÇقوش در شÇيرازي سÇراج حسÇن بن يعقوب ا گر نيست عجب پس ميسرايد/

بنامد/ صنايع اشرف را خط و ببيند معنويت
فاصلهي آن هنر در معنيگرايي و محض فرماليسم ميان كه هست نكتهاي جا اين در
ولي است, ملحوظ معني هم فرماليسم در بلكه ندارد; وجود ميپندارند, كه عبور غيرقابل
و ميانديشد آهنگ به و آهنگ با آهنگساز شود/ بيان الفاظ با تنها معني كه نيست الزم
بÇه كÇار تÇهذيب و خÇوشنويس و ميانÇديشد اشكال به و اشكال با مهساز مجس و معمار
كÇه هم الفاظي معاني خوشنويسي هنر در كه اين بر مÔضاف قلم/ جادوگريهاي ظرايف
قÇصدش مÇيكند, تذهيب يا مينويسد قرآني كه آن Âمث است; ه توج مورد ميآيد بهقلم
و ميآرايد تذهيب و خط با را حافظ ات غزلي يا كهگلستانسعدي آن و است عبادت نوعي

دارد/ درنظر همواره را آنها مضامين ميبندد پيرايه
ميستايد: شاعرانه و عاشقانه را نوشتن ابزار تمام مÆلف

/233 ص Ç 1 و 2

كرده1/ ظلمات عزيمت حيات آب براي از كه است اسكندري قلم #
رسيد2/ جمع هر به او روشنايي كه است شمعي قلم #

/72 ص Ç 3 و ê

سياهي3/ در صادق است صبحي قلم #
هÇر بÇا سÇاخته سÇر از پÇاي يÇار, بÇهردستبوس كه قدم راست است عاشقي قلم #

بسته4/ كمر دارد كه شكستگي
صÇد كه برآرد صدفي قطره يك به دوات هندوستان بحر از كه است اصي غو قلم #
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/73 ص Ç 1

كرد1/ توان نظم آن از مكنون در

/7ê ص Ç 2

مطلوب2/ و طالب و معشوق و عاشق ميان است واسطهاي قلم #
و است برهنه ا گرچه زبور, خوانندهي است داوودي يا نور از است عمودي قلم #

/77 ص Ç 3

دستور3/ و شاه ب مقر اما عور

/108 ص Ç ê
/9ë ص Ç ë

دارد/ را خود خاص توصيفات كتابت و خطاطي ابزار ديگر و مركب5 و كاغذ4 اما و
است/ وحي منشأش خط عصر, آن انديشمندان ديگر و مÆلف نظر به

خط ر مصو شد و درخشيد وحي برق خÇط كه در كÇن نگÇاه مÇعني ديÇدهي به دال

/11ì ص Ç ì

خÇط6 مÇظهر گشÇته و قÇرآن يافته ظهور قÇديم نÇور تاخت چو هدايت آسمان از
يك هر كرشمهي آشناي او دارد/ تماشا خيلي حروف, با مÆلف عشقبازيهاي اما و

است: عالمات و حروف از
نÇهايت و رعÇنايي درغÇايت اوراق حÇدايÇق و كÇتب بساتين در مثال/// و سر #الف

/1ê8 ص Ç 7

است7/ جلوه گري

/1ë0 ص Ç 8 و 9

است8/ بهجت و بها¾ بهار شكوفهي ب #
آمده9/ تاج را تركيب تارك ت #

/1ë1 ص Ç 10 و 11

ميپذيرد10/ اثبات رقم او از ذلت/// ثاي ث #
پريوشان11/ زلف چين نمونهي و دلبران/// جمال چهره گشاي ج #

/1ë2 ص Ç 12

اوست12/ صورت دلبران حسن حلقهي سر ح #
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/1ë2 ص Ç 1 و 2 و 3

نكوست1/ چه برآيد چون خلد مطلع از خ #
ديدار2/ دولت ديباچهي د #

ريحاني3/ صاف و معاني راح زالل ر #

/1ëê ص Ç ê و ë

اوست4/ خلقت زينت از سما وجه بر زهرا زهرهي روي زيبايي ز #
مينمايند5/ او جبين از سماوي/// سعود س #

/1ëì ص Ç ì و 7

است6/ مقصود عين شهود مشهد در ش #
تÇصوير حÇركت به را حروف آهوصفتان دهر اد صي و شده طالع خط صبح تا ص #
كÇمند بÇه خ سÔن حدايق و كتب مرغزار در دهان پسته چشم, بادامي غزالي چنان درآورده

نيامده7/ صاحبنظر هيچ

/1ë7 ص Ç 8 و 9

است8/ ضماير اسرار ضامن ض #
صÇورتش است, طالع طريق وافي طلب مطلع از رخشانش طلعت درخشان ر ني ط #

ادب9/ و علم فوايد مستجمع معنياش و طرب طرهي نمودار

/1ë8 ص Ç 10

است10/ تابان ظفر و ظرافت مشرق از ظهورش عالمافروز كوكب ظ #

/1ë9 ص Ç 11

مياندازد11/ مستفيدان فهم ساحت بر اتساع شعاع منير, خورشيد او مفهوم از /// ع #
مÇيآيد/ شÇمار و حسÇاب در مÇرتبه هÇزار بÇه دامÇن بسيار محاسبان ضمير در غ #

مصدوقه:

/1ì1 ص Ç 12 و 13

شÇد12 هÇزار فزودي چو نقطهاي عين بر چشم پيش خال از شد هزار يكي حسنت
فÆاد چون و است فرايد و فضايل ديوان ديباچهي و فوايد مجموعهي فهرست ف #

صفا13/ ارباب قالب در قاب چون و وفا اهل ميان در
عÇزمنشÇيمن فÇرسا آسمان سخنان قوافل مصحوب و خضرا قبهي قصر فراز از ق #
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مايحسنه> المر¾ <قيم¹ صورت و االيمان> صح¹ القلوبمن <قو¸ معني تا كرده سخندان مرغان

/1ì2 Ç 1ì3 ص Ç 1

گرداند1/ روشن
كÇوكب و آمده كنوز جامع " كÔن" مراتب از ل او مرتبهي به عالم ملك كالم در ك #
نموده بيضا يد الحلم> في العلم حديث< كمال بيان در گاهي شده طالع كمال افق از تا اقبالش

/1ì3 Ç 1ìê ص Ç 2

گشوده2/ كرم ابواب منه> االعتذار الجود معاني< كمال تنبيه در گاهي و

/1ìê ص Ç 3 و ê

حوريان3/ روي بياض بر است مشكين زلف مسلسل خطوط نمونه آن سواد ل #
يافته4/ توشيح او نگين مهر به سپهر مهر نور پر منشور م #

/1ì7 ص Ç ë

مايسطرون>5/ و والقلم <ن سورهي صدر ن #
چÇهرهي وحÇدت افÇق از يگانگي كمال با و نموده جود اظهار وجود موارد در و #

/1ì9 ص Ç ì

گشوده6/ طلوع
او هستي هماي و ميكند پرواز هويت بههاي "هو" وجه فضاي در همتش طاير ه #
ما گسترده, امكان عالم سا كنان بر افضال جناح والباطن> والظاهر واالÐخر االول <هو اوج از

ق: صد

/170 ص Ç 7

هÇÇÇÇو7 اال الوجÇÇÇÇود فÇÇÇÇي مÇÇÇÇا ليس هÇو يÇا هÇا بگÇوي خÇÇواهÇي چÇÇه هÇÇر
يبقي <و فداي جان نداي و نماند محروم آن بركات و فوايد از كه بايد كامل يعاقل #

/173 ص Ç 8

ميرساند8/ هوش سروش مسامع به ذوالجاللواال كرام> ربك وجه
كÇه است مÇبهم چÇنان شده نوشته تكلفآميز منشيانه نثر به كه كتاب عبارات بعض
علمي كاربرد با را اصطالحي كاربرد و درنمييابد را آن فوايد و نكات ل او نظر به خواننده

نميگذارد/ فرق
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براي استو مفيد و جالب بسيار كه هست مركبسازي دربارهي فصلي كتاب اين در

/9ë ص Ç 1

ميآيد1/ كار به نيز قديم صنايع مطالعهي



/1378 مكتوب, ميراث رحمانوف, اسرار و بايف ارون ين الد عصام كوشش به جامي, منشĤت و نامهها #

جامي# منشĤت

حداقل ميباشد; مالحظه قابل مختلف جهات به است مانده بزرگان از كه نامههايي
شÇامل ايÇنكه از گذشته مينمايد/ روشن را شخص آن زندگي تاريك نقاط كه است اين

است/ علمي نكات حتي و زباني فوايد و تاريخي اطالعات و آداب و رسوم بعضي
و االطراف جامع دانشمندي و ظريف شاعري و مسلك عارف نويسندهاي كه جامي
مÇنشĤت در را خÇود انسÇاندوست چهرهي بوده, ديگران غمخوار و نيت خوش انساني
و آبÇرومند امÇير و وزيÇر و شÇاه از معاصرش بزرگان ميان اينكه به نظر و ميدهد نشان
و ميزده قلم درماندگان كار از گره گشودن براي ميتوانسته كه آنجا تا بوده, نفوذ صاحب

است/ برميداشته قدم
از رشÇته يك است/ جÇاذب و جÇالب نيز انشا¾ زيبايي و ايجاز جهت از نامهها اين
ب الÇط بÇراي غÇيره و اوقÇاف از خرجÇي كمك يا شهريه تعيين براي درخواست نامهها
موالنا و د محم شيخ موالنا خدمت آنكه معروض نياز, عرض از <بعد نمونه: است/ غريب
دارند تمام احتياج معاش جهت از آمدهاندو تحصيل نيت به و غريباند فقيرو مردم سعيد
بسيار گردد ر ميس اوقاف از جوعي  سد را ايشان كه شود وجهي نموده عنايت چنانچه ا گر

/10ì ,1ìë ,17ê صفحات نيزر/ ك: و 1ì2 ص Ç 1

باد>1/ رفيق توفيق مينمايد/ محل در
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/2ë ,19ì ,33ê نامههاي Ç 1

است1/ نوشته سفارشنامههايي جامي نيز دانشمندان دربارهي
گÇفتهي طÇبق بÇلكه نكÇرده سفارش فردي و خصوصي موارد دربارهي فقط جامي
اين در خوردن مسلمين <غم مينمايد: دفاع عمومي منافع از نقشبندي عبيداهللا مرشدش

/313 ص Ç 2

به كه است نامهاي نمونهاش مينمايد>2/ اعمال بهترين نيست, ايشان غم را كسي كه وقت
نامه اين در ي مهم اجتماعي نكات شود/ رسانيده شاه نظر به كه نوشته شاه نزديكان از يكي
برسانندشايد همايون بهعرض باشد مصلحتوقت ا گر ميشود نوشته <فصليچند هست:
و يÇتيم و پيادهرو از اوباش و رنود جماعت آنكه ل او كنند/ مسلمانان حال به فكري  كه
كس هيچ و است شده واقع د متعد خونهاي ت مد اين در و يافتهاند تمام استيال¾ غيرهم
ار تج حال ض متعر منبعد كسي كه است رفته اطراف به آوازه آنكه ديگر است/// نپرسيده
و عوانان از بعضي اما ميشوند ه متوج جانب بدين جسته جسته ايشان از بعضي نميشود/
ار تج و ميستانند چيزي تمنا وراي توانند كه نوع هر به دالالن/// بعضي واسطت به ظالمان
نيست مسلمانان حال فكر را كس هيچ ه القص آنكه/// ديگر ميسازند/ پشيمان آمدن از را

/97 Ç 98 ص Ç 3

الم>3/ والس خويشاند/ نفع تحصيل مقام در همه و
را جÇهت ايÇن جÇامي آمÇده, مÇيان در صÇلح صحبت و است بوده شده واقع جنگي
جميع مصلحت پيوندد, وقوع به عنقريب كه است اميد صلح/// <قضيه مينمايد: تقويت

/10ì ص Ç ê

كشÇاورزان بر حوالهها كه ميشد باعث جنگ است>4/ آن در جانب دو هر از مسلمانان
واسطهي به بلوكات و شهر رعاياي <حال برود: بين از كشاورزي كه آنجا تا يابد فزوني
كه است نزديك و است رسيده اضطرار مقام به ميشود واقع ايشان به نسبت كه احواالتي

/21 ص Ç ë

مÇايهي سÇربازان حÇضور خÇود بيفتد>5/ انتظام از ايشان احوال ساير و زراعت سلسلهي

/1ê0 ص Ç ì

اطالع هم قسمتها ساير از بلكه هرات جامو واليت از نهتنها جامي است6/ مردم بينوايي
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فشار تحت هم ديگر بخشهاي ا كنون بودم/ داده خبر هرات احوال <از نوشته: كه داشته

/110 Ç 111 ص Ç 1

گرفته>1/ قرار
دربÇار در كÇه كÇرده درخÇواست عÇليشير, امÇير عÇارف, و فÇاضل وزيÇر از جÇÇامي

/20 ص Ç 2

برسد2/ مظلومان داد به و باشد بايقرا سلطانحسين
را عصر آن ديواني مصطلحات از فهرستي و است سودمندي مهي مقد داراي  كتاب

دارد/ نيز





/1379 تهران, كسري, مير امين, حسن سيد كوشش به جامي, حمن عبدالر النبو¸, شواهد #

النبو¸# شواهد

قÇابل كÇارهاي جز¾ فارسي نثر لحاظ به و است جامي آثار آخرين از النبو¸ شواهد
چÇهرهاي جÇامي كÇتاب ايÇن در مÇيشود/ مÇحسوب توانÇا نويسندهي و شاعر اين ه توج
حساسيتبرانگيز مساÄل مورد در او از كه قشريگري آن و داده نشان خود از شيعيپسند
است كÇوشيده جايي در بلكه و ميشود, ديده كمتر كتاب اين در است معهود شيعه براي

/330 Ç 337 ص Ç 1

كه ميشود آن منكر حتي و بياورد1 اثنيعشر ه مÄا كرامات دربارهي را شيعه روايات عين
بدانم يقين به <ا گر كه مينمايد تصريح و باشند گفته بد ثالثه خلفاي دربارهي شيعه ه مÄا

/1ë7 ص Ç 2

دارم>2/ را عقيده همان هم من بودهاند, خلفا به اهانت اعتقاد بر پيغمبر بيت اهل
اعتقاد نوعي سنت اهل ميان و ميرفت ع تشي سوي به گرايش تدريج به نهم قرن در
را واليت فيض هم ثاني الف د مجد بعدها چنانكه بود, شده پيدا امامي" دوازده "تسنن به

/2ì ص Ç 3

ميشمرد/ اقطاب را ه مÄا دهلوي عبدالعزيز شاه و دانست3 اثنيعشر هي مÄا طريق از
نقل كرامت 30 تنهايي به علي براي و كرامت 11 Hجمع خلفا براي كتاب اين در جامي

/38 ص Ç ê

رافضيان گير بغداد در و گفتهايم علي(ع) مدح كه ميترسيديم هرات در ميگويد و  كرده4
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/ê1 Ç ê3 ص Ç 1

افتاديم1/
بÇرآمÇد درختي پيغمبر(ص) مضمضهي آب محل از كه است آورده روايتي جامي
از شد شهيد حسين(ع) چون و نداد بار درخت آن ديگر خورد ضربت علي وقتي بارور/

/1ì8 ص Ç 2

دوش بر علي(ع) چون كه است كرده روايت نيز و خشكيد2 و شد جاري خون درخت آن
عرش در را خود گويي و ميرسد دستم ميكنم دراز دست چه هر به گفت: رفت/ پيغمبر

/213 ص Ç 3

ميكشم3/ حق بار كه من خوشا و ميكني حق كار كه تو خوشا فرمود: پيغمبر مييابم/
در كÇه را آبÇي پÇيغمبر دادن غسÇل از پس عÇلي(ع) كÇه است كÇرده روايت نÇيز و

/233 ص Ç ê

نكÇرد4/ فرامÇوش را چيز هيچ آن از پس و نوشيد بود شده جمع حضرت چشمخانههاي
همين به و نوشيد بود شده جمع حضرت ناف در كه را آبي ميگويند دراويش و حق اهل

نميزنند/ را خود شارب مناسبت

/23ë ص Ç ë

براي را حكايت همين و شد5 آهو ضامن پيغمبر كه است آمده روايتي كتاب اين در

/3ëê ص Ç ì

كه آورده روايتي ميدانند/ آهو ضامن را رضا(ع) امام شيعه عوام است6/ آورده اد سج امام
را جÇانش قÇصد يÇا ميكند بدرفتاري او با صاحبش كه آمد شكايت به پيغمبر نزد شتري

/2ëê Ç 2ëì ص Ç 7
/2ì Ç 29 ص ,198ê قاهره, عبداللطيف, فهمي محمد الشعبي, االدب من الوان Ç 8

است8/ شايع مصريان عوام ميان داستان اين عين دارد7/
است مشهور سرودند/ شعر عمر مرثيهي در جنيان كه است آورده 31ê صفحهي در
كÇرده نÇقل علي از بودند! گفته شعر نيز خزرجي عباده بن سعد ترور دربارهي جنيان  كه

/313 ص Ç 9

جÇنگ كÇتاب اين در جامي نتواند9/ كه نگويد سخني و نكند كاري عمر فرمود: كه است

/33ê ص Ç 10

است11 كرده روايت دوبار علي(ع) براي را شمس رد معجزه و جنياندرچÇاه10 با علي(ع)
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/33ë ص Ç 11

ابÇاصلت از شيعه روضهخوانهاي را چه آن عين رضا(ع) امام شهادت مورد در حتي و

/391 Ç 392 ص Ç 12

فÇرهنگي فضاي شناخت لحاظ از كتاب اين حال هر به است12/ آورده ميكنند, روايت
است/ مطلب پر بسيار نهم قرن اواخر

بÇه مربوط خيلي كه مطالب بعضي و نوشته لي مفص رهي خÆم و مه مقد كتاب ح مصح
در سبزواري هادي مال حاج اشعار Âمث است/ آورده نيز نيست كتاب اين موضوع يا جامي

/ë10 ص Ç 13
/ê71 ص Ç 1ê

ساسان است!14يا بوده كلبيون از دجبهيكلبي اينكه نورعليشاه!13يا ذهني تصوير به اشاره
است! ساسانيان سرسلسلهي دساتير افسانهاي





ص/ 383 ,1370 اطالعات, انتشارات بهبهاني, موسوي علي سيد دكتر ميرداماد, استرآباد, حكيم #

استرآباد# حكيم

ابÇنرشد از بÇعد اسالمي فلسفهي Áاصو و ناشناختهاند Hنسبت ايراني ر متأخ حكماي
اخير قرن نيم در ا گر و بوده ناشناخته غرب براي قرن اين اواسط تا ميدانيم همچنانكه
به همچنين و مسلمان عربيزبان دنياي به اسالمي ر متأخ فلسفهي شناسايي براي قدمهايي

ق/ / ه 10ê0 متوفي Ç 1

ميرداماد1 و است بوده او مكتب و صدرا مال مورد در بيشتر گرفته, صورت غرب دنياي
است/ برده كوششها اين از نصيبي  كمتر

دربارهي اطالعات و بود نگرفته صورت ميرداماد به راجع مستقلي كار هم ايران در
مÇيگفتهانÇد: و ميداشÇتهانÇد موصوف مغلقگويي به را او است/ بوده شايعات حد در او

ميسرودند: نيز و من> نفهميدم كه زد <حرفها
مÇبيناد كÇافر نشÇنود مسÇلمان مÇيردامÇاد المسÇتقيم صÇراط

حÇال شÇرح ديگÇر است/ بÇوده مÇيردامÇاد مصححقبسات چاپ ذ كر قابل كار تنها
ديگران احوال و ديگر مباحث ذيل فرعي و ضمني اشارات و آنجا و اينجا مختصري
ل مفص كار نخستين خود عالم در بهبهاني دكتر كار گفت بتوان شايد وي/ احوال و بهاقوال

باشد/ نميتواند خالي كاستيهايي و كم از Hطبع و است ميرداماد دربارهي مستقل و
شده: تنظيم زير شرح به بخش پنج در كتاب متن

حال شرح
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ميرداماد عصر تا آغاز از فلسفي تفكر سير
ميرداماد آثار و مÆلفات شرح

او خاص آرا¾ و عقايد
او آثار بعضي بررسي و تحليل

HعضÇب كه ميكند تكميل تعليقات و حواشي عنوان تحت فصلي را مذكور بخش پنج
ميخورد/ بهچشم نيز كتاب ديگر جاهاي در مطالب تكرار ه البت است/ قبلي مطالب تكرار
كÇتاب از آن هÇمهي HقريبÇت كه دارد درتاريخعصرصفوي هم مه مقد يك  كتاب,
به كلي كه كسي براي ه البت شده, برداشته فلسفي نصراهللا نوشتهي ل, شاهعباساو زندگاني

HخصوصÇم و است سÇودمندي كÇتاب هÇم روي بÇر نÇيست/ بÇيفايده است الذهÇن خالي
است/ مغتنم ميرداماد كتب به آن ارجاعات و كتابشناختي اطالعات

ايÇنكه مÇانند مÇيبود جÇالب ميشد ذ كر آنها براي مأخذي ا گر كه هست نكاتي
او بÇر مÇيردامÇاد كÇه ميترسيد شاه و بود عباس شاه سو¾ظن مورد <ميرداماد مينويسد:

/ë9 ص Ç 1

تعبيرات و <فكر است: نوشته نيز و نتوانست1> و كند آزار را او خواست بار چند و بشورد
اثÇر بÇهاÄيه و بÇابيه و شÇيخيه همچون مذهبي نوظهور فرقههاي آثار در ميرداماد خاص

/178 ص Ç 2

ذواتراجع درج مير ه البت نيست ميرداماد خاص اين گفت بايد است2>/ گذارده آشكاري

/2ìê Ç 27ë ص Ç 3

است/ بÇوده استرآبÇادي اهللا فضل خود همشهري از متأثر شايد و كرده3 بحث حروف به

/ê Ç 1ê2 ص نصر, حسين سيد معاصر, جهان در اسالمي معارف /ê

ميدانند4/ صدرا مال از متأثر را بابيه هم الهوري اقبال و براون و بروكلمان كه دانست بايد
نيست دقيق و ي جد اثر يك شايستهي كه شد ديده كتاب در چاپي غلطهاي بعضي

/21ê ص Ç ë

وجود يعني وجود بحث <وعا¾ يا است "نبراسالضيا¾" آن صحيح كه الفبا¾"5 "تيراس Âمث

/197 ص Ç ì

مÇحض> و صÇرف وجÇود يÇعني وجÇود بÇحت آن<وعÇا¾ صحيح كه محض>6 و صرف
ميباشد/



3ì8 مÇتن, ل, او [جلد جلد دو ملك, رضازادهي رحيم اهتمام به اسفنديار, كيخسرو موبد مذاهب, دبستان #
/13ì2 طهوري, كتابخانهي تهران, صفحه], 30ê تعليقات, دوم, جلد صفحه,

ملت# دو و هفتاد سير

استوار شريعت در پا يك پرگار چون راست
مÇيكند مÇلت دو و هÇفتاد سÇير ديگÇر پÇاي

كسÇوت ا گر بهويژه است; مغتنم حال هر به كمياب و كهن كتابهاي د مجد انتشار
بود/ خواهد اضافي تي مزي باشند, پوشانده آن بر نيز فهارس و تعليق و تصحيح از نويني

بينش و دانش و صالحيت پشتكار, و عالقه و شوق عالوهبر را محشي و مصحح اما
كÇتاب مÇذاهب دبسÇتان كه بهخصوص است, الزم موردنظرش كتاب زمينهي در  كافي

/132.2 Ç 1

حكمت, و ف تصو و نحل و ملل به عميق آشنايي عالوهبر آن در تحقيق و است1 بغرنجي
كه هركس و دارد/ الزم هند در شده تأليف كتب در ه خاص سبكشناسي در نيز ممارستي
نÇه را دبسÇتان بخواهÇد ا گر تحقيقات>, از پايهاي هر و معلومات از ي حد هر <در باشد
و حواشي و تعليقات از Hممسل بخواند استناد و تحقيق براي بلكه تفنن روي از و سرسري

نيست/ بينياز مهم بدلهاي نسخه به ه توج همچنين
شرح: بدين تعليم دوازده شامل است كتاب متن ل او مجلد

پارسيان عقايد معرفت در نخست)
هندوان عقايد نمودن باز در دوم)
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قراتبتيان عقيدهي در سيوم)
يهود عقايد از لختي در چهارم)

ترسا عقايد در پنجم)
اسالم اهل و ديان محم درحقيقت ششم)

صادقيه عقيدهي در هفتم)
امنا¾ و واحديه عقيدهي در هشتم)

روشنيان احوال بيان در نهم)
الهيه عقايد در دهم)

حكما¾ عقايد در يازدهم)
ه صوفي عقايد در دوازدهم)

نÇظر دوم, نÇظر ل, او <نÇظر شÇده: تÇقسيم فÇرعي فÇصول به تعليمها اين از يك هر
او مÇحيط در و او عصر در كه است مقاالتي و نحل و مذاهب بر مÆلف تكيهي سيوم///>/
يا فرقه هر صاحبنظران از تن دو يكي كم دست نويسنده شخص و بوده موجود و زنده
ايÇن بÇر مÆلف عاي اد نيز و است/ داشته گفتوگو وي با و ديده را نحله و مذهب و دين
و حب بيشاÄبة و زياد بيكمو ميكنند تقرير خود كه همانگونه را گروه هر عقايد كه است
و است مÇحسوس مÇعمولي خوانÇندهي براي كه آنجا تا و است كرده نقل و ضبط بغض
آنكه مگر است/ بيخدشه منقوالتش ميدهد, نشان نيز ملك رضازادهي آقاي حواشي
ه مشو يا نمودن ممسوخ يا كردن مثله در دي تعم نميآيد نظر به و باشد شده اشتباه دچار
اين كل حتي يا مطالب بعضي ا گر حال باشد/ برده كار به شنيدههايش و خواندهها داشتن

عيني/ و موضوعي نه است ارزشي قضاوت نپذيريم و نپسنديم را مجموعه
پرخواننده و پرجاذبه كتابي بعد به تأليف ايام دبستاناز شد اشاره كه خصوصياتي با

/132.2 Ç 1

است1/ رسيده چاپ به بار سيزده دستكم اين, از پيش خطي, نسخههاي سواي لذا بوده,

ميالدي/ 1809 Ç 2

بÇهترين ح مصح نظر به كه گرفته صورت قمري2 122ê در كتاب اين چاپ نخستين
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آن از پس چاپهاي روي از يا آن روي از كمابيش بعدي چاپهاي و است همان چاپ
شÇده رونÇويس چÇاپي نسخ روي از موجود خطي نسخههاي غالب حتي پذيرفته, انجام

/131.2 Ç 1

دست در كÇه چÇاپ ايÇن و گÇرفته درپيش را چاپها مقابلهي طريق مصحح, لذا است1/
نسخه ذ كر (بدون است ل او چاپ براساس Hعمدت و مختلف چاپهاي از تلفيقي ماست

نقطه گذاري/ و پارا گرافبندي افزوني با ه البت و مهم) بدلهاي
سال به و مجلد سه در 18ê3 در شده منتشر انگليسي كامل ترجمهي وجود به ه باتوج
هÇمچنين و فÇريدونجي مÇوبد ط وسÇت گجراتÇي كامل ترجمهي نيز و مجلد يك در 1902

/132 ,22 ,20.2 Ç 2

است2/ داده گÇزارش ح مصح خود كه 1789 سال در انگليسي به نخست" "تعليم ترجمهي
مÇيتوانست عبارتي يا كلمه خواندن درست Hاحيان و متن تصحيح در مذكور ترجمههاي
در نيست بد و است نكرده را كار اين ح مصح Gظاهر كه گيرد قرار استفاده و مراجعه مورد

باشد/ داشته مذكور ترجمههاي به نظري بعدي چاپ
زيÇنالعÇابدين حÇاج مÇرحÇوم ايÇنكه آن و است ضرور نكتهاي به اشاره اينجا در

مÇردم, و هنر در جانب اين مقالهي به كنيد رجوع مذكور كتاب سه و شيرواني زينالعابدين حاج دربارهي Ç 3
بعد/ به 7ì ص (13ëê (مهر 1ëì شمارهي

ق/ / ه 12ë1 متوفي Ç ê
ق/ / ه 1237 تأليف Ç ë
ق/ / ه 12ê2 تأليف Ç ì

مهمشرياضالسياحه5,حداÄقالسياحه6 تأليف سه در مشهور4 اح سي و صوفي شيرواني3

ق/ / ه 12ê8 تأليف Ç 7

مذاهبآورده ازدبستان معني به نقل يا عبارت عين به فراواني مطالب وبستانالسياحه7
ميآيد/ عباراتدبستانبه كار و كلمات بعضي درستخواني و مقابله براي Hاحيان كه است
1082 يÇا 1081 (متوفي كشميري شاعر فاني محسن نام به ديرباز از تأليفدبستان

/2ê.2 Ç 8

آقÇاي مÇيدادنÇد8/ نسÇبت مÇوبدشاه الÇم به را آن تأليف هم برخي بوده, مشهور ه / ق)
كÇتاب ضÇمن كÇه مواردي تمام در ورزيدن دقت و مدارك پيگيري با ملك رضازادهي
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پورداوود و قزويني چون قاني محق نظر به يه تك با رفته, اشارت مÆلف سوانح و بهاحوال
است/ آذركيوان فرقهي از بلكه نبوده, مسلمان HفدبستانقطعلÆم كه ميرسد نتيجه بهاين
و زبÇان هÇمان نÇيز آيÇينها ديگر توضيح در بلكه دساتيري آيين شرح در نهتنها چون
( كÇه "عÇقلي" قراÄن اين از نظر صرف و است, گرفته كار به را آذركيوانيان اصطالحات
قلم به است رسالهاي ميدهد اراÄه كه هي توج قابل نقلي مستند باشد) ميتواند بحث محل
نÇوشته دبستان 12ì7 چاپ بر هدايت رضاقليخان سفارش به كه كاووس بن  كيخسرو

/7ì.2 Ç 1

است1/ شمرده آذركيوان فرزند اسفنديار كيخسرو را آن نويسندهي و شده
از بÇعد اسÇفنديار كيخسرو تولد ملك آقاي تحقيقات طبق و نتيجه گيري بنابراين
پيش و شده شروع 10ì3 از بعد كتاب تأليف و است قمري 1081 در درگذشتنش و 102ë

است/ يافته پايان 10ì9 از
و برده, كار به كتاب مÆلف يافتن در مصحح كه برانگيزي تحسين كوشش همهي با
چاپ نخستين چون كه ميدهد باز خيال دست به عنان رسيده, مقبول و معقول بهنتيجهاي

ل/ او جلد مه, مقد Ç 2

از است عÇبارت نÇيز آن مÇندرجÇات پس بÇوده2, صÇاحب(!)" "ويليم سفارش به  كتاب
از پÇرده و كÇرد مطلع اديها شي اينگونه از را <همه بايد الجرم و مزخرفات" و "جعليات
بهاÄيه و بابيه بيمايهي دينسازان به استعمارگران بعدها اينكه و برداشت> آنها چهرهي
در درتأليفدبستاننيز را "انگليسيا" انگشت ح مصح كه ميشود اين محمل كردند,  كمك

////238.2 و 218.2 ,20ë.2 Ç 3

حÇتي و بÇايستد3 "توطÃه گري" برابر در جانانه تعليقات, از د متعد مواضع در و ببيند  كار

/218.2 Ç ê

از برخاسته ا گر همه اين كه كند4 رد است, الشمس من اظهر بودنش جعلي كه را احاديثي

حÇاج مرحÇوم از خودش چه آن با مÆلف برابر در را كتاب اين ح مصح عصباني لحن كه است اين جالب Ç ë
را آن و كرده نقل را دبستان صاحب از نظري كه كنيم مقايسه آورده الخطاب فصل در طبرسي نوري حسين ميرزا
ببيند /(221 ص . 2 داناست>(ج خدا نيافتم/// كتبي چنان از اثري <من است: فرموده چنين سپس نيافته مستند
بياموزيم! را روش اين است, بانه دÆم و آرام چگونه اس حس مسألهاي در اماميه شيعهي خاتمالمحدثين لحن

/5Gخير والمسلمين االسالم عن اهللا جزاه گفت: بايد است, اسالمي حماسهي و غيرت و شور
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و شده, نوشته محيطي چه مذاهبدر دبستان كه ميگرفت درنظر بايستي ح مصح اما
بديعي نكات به مداركآنعصر پيجوييدر ميتوانستبا ميكرد, نكته اين به ه توج ا گر
و عÇلمي ارزش از بÇيش شÇايد كÇه را تÇاريخيدبسÇتان و مÇردمشناختي ارزش و بÇرسد

بشناساند/ و بشناسد است, نحل و ملل شناخت در آن موضوعي
عقيدهو همه گونه صاحب صفوي عصر هند به مهاجر ايرانيان كه دانست بايد Áاجما
و عارفانه مشرب سعهي نوعي غلط, يا درست بد, يا خوب و بودند مرام و مسلك و سليقه
عثماني به مهاجر ايرانيان كه (درحالي بود حا كم هند به مهاجر ايرانيان محافل بر حكيمانه
تذكرههاي و دواوين از يك هر در كه زير اشعار به نگاهي با بودند)/ ب متعص سنيان Hغالب
مÇحصول كÇتابدبسÇتان بر حا كم تساهل روح كه درمييابيم هست, نظايرش عصر آن
بÇلكه نÇيست آذركÇيوانÇي و پÇارسي "جدادينان" بدانديشي حاصل يا انگليسي توطÃهي

ميسرودند: چنين نيز مسلمانزادگان و مسلمانان
خودند انديش مصلحت ما بدآموزي در گران فتنه اين كه ياد از ببر را دين و  كفر

Ê
خÇويش دين ننگ, از گذاشتم برهمن با بÇازگشت هÇنگام و شكستن بت به رفتم

Ê
مÇÇÇÇيپرستند را دفÇÇÇÇتري فÇÇÇÇÇÇقيهان مÇÇÇيپرستند را دري جÇÇÇÇويان حÇÇÇÇرم
را عرفي از زير معروف بيت كه اين جالب و است شيرازي عرفي د محم د سي از باال ابيات

/178.1 دبستان, Ç 1

يافتهاند1: " كبير" هندي مشهور د موح احوال بر منطبق
بسوزاند هندو و شويد زمزم به مسلمانت پسمردن بسربركز عرفي بد, و نيك با چنان

آفتاب/ الهي آيين س سÆم Ç 2

گويد: تيموري2 ا كبر بار در عراي الش ملك فيضي
مÇÇÇذهبها قÇÇÇÇرار بگÇÇÇÇيرد تÇÇÇÇا مشÇÇربها سÇÇير و رنÇÇدي و مÇÇÇن

Ê
است خÇانهاي صÇنم كهنه تو آ گÇÇهم كعبهي جÇÇهان تÇÇÇاريخ ز شÇÇÇÇيخ!
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در و ميزيست الم عليهالس علي مرقد جوار در عمر پايان در كه استرآبادي سحابي
سروده: چنين يافت, وفات همانجا

را آيÇÇينها و ديÇÇن بÇÇهانه جÇنگ كÇÇردند در دنÇيا سÇر بر هم به قوم هر
ظÇلم" رمÇيدگان "خÇانه را خÇود نÇاحق يÇا حÇق بÇه فراريÇان) و راندگان (يا مهاجران اين
مردي او نعماني شبلي قول به و ÇÇ آمده نيشابوري نظيري شعر در كه عبارتي ÇÇ ميدانستند

پنجم/ جلد العجم, شعر ر/ ك: Ç 1

آمده تذكرهيميخانه در چه آن طبق نيز, عشرتجويان پرهيزگار1/ و ع متشر است بوده
پÇژوهندگان و يÇابند دست عÇياشي امكÇانات و ثروت به تا مينهادند روي هند به است
و مÇباحثه و مطالعه فرصت هند موالي جنگل در فكري آزادمنشان و عقلي ستارهاي Ôج

دبستان/ دهم تعليم موضوع Ç 2

را الهي2 آيين تيموري ا كبر فاضل درباريان كه بود ي جو چنان در مييافتند/ عقيده اظهار
و عÇقلي عÇلوم نÇقلي, عÇلوم زيان به و ناميدند الحق" "خليف¹ را پادشاه ا كبر كرده, التقاط

/302.1 Ç 3

يافت3/ پيش از بيش رواج و نضج ادبيات
و پÇارسيانه زمÇينهي بÇر را خÇويش صÇوفيانهي مÇذهب كÇيوان آذر ايام, همان در
كÇه مكÇتبي كرد; پايهريزي هند فلسفههاي نيز االشراقو حكم¹ از گلچيني و دساتيري
شا گردان با او بود, جاذب و جالب مسلمان عارف حكيمو ميرفندرسكي امثال براي حتي

/ê7.1 Ç ê

بشست>/ <جÇوك نمود: تصنيف هندوان آيين بيان در خود و داشت4 تماس آذركيوان

/ê1.1 Ç ë

حÇتي و پÇرداخÇتند5 سهروردي ترجمهيحكم¹االشراق به آذركيواني پارسيان Âمتقاب
د حمÇم د يÇس شÇعر مÇردن هÇنگام شÇيدوش بÇه مÇوسوم دساتيري فرقهي بزرگان از يكي

متمهدي/ صوفي Ç ì
/ê3.1 Ç 7

و هÇند قÇارهي شÇبه در صدرا الÇم و دامÇاد مÇيرباقر فÇلسفهي و اشÇراق حكÇمت <تأثÇير رضÇوي, عباس اطهر سيد ر/ ك: Ç 8
حكÇيم سه به شود رجوع نيز و ,27 Ç 39 ص ,13ì0 پاييز دوم, شمارهي چهارم, سال خرد, جاويدان پا كستان>

/9ì ص نصر, حسين سيد مسلمان,

ميكرد8/7 زمزمه را نوربخش6
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بدن از خويش روح خلع و سلخ بر قدرت كه است آمده آذركيوان احوال در چه آن

/32.1 Ç 1
/2êì ص ايران, ف تصو در جستجو دنبالهي ينكوب, زر دكتر Ç 2

1êë ص طÇهرانÇي, حسÇين مÇحمد سÇيد حÇواشÇي بÇا بحرالعلوم, به منسوب سÇلوك, و سير رسالهي ر/ ك: /3
(حاشيه)/

نقل شده3/ نيز شيعه ر متأخ ع متشر عرفاي از حتي و است2 منقول نيز ميرداماد از داشت1,
ا گر انگاشتهاندو اشراق فلسفهي احياي نوعي را آذركيوان مكتب پژوهندگان بعضي
Hممسل كه ÇÇ است بوده كار در جعلي قديم ايران به منسوب فلسفههاي و آيينها مورد در
اوليهي قرون و شعوبي جنبش به او از پيش حتي و اشراق شيخ به آن سابقهي ÇÇ است بوده
پيش نسل يا باشد كرده اختراعشان مÆلفدبستانيكسره كه نيست چنان و ميكشد اسالم

بعد/ به 13.1 Ç ê

مÇذاهب4 دبسÇتان در را چه آن نمونه براي باشند/ ساخته بر آذركيوان حوزهي در او از
مÇندرجÇاتمÇفاتيح العÇلوم با كنيد مقايسه است, آمده " كيومرث" و " گلشاه" دربارهي

فلوتن/ فان طبع از 39 ,98 صفحهي هجري, چهارم قرن Ç ë

ل" او "انسان همان كه كرده ترجمه "ملكالطين" به را " گلشاه" اينجا در كه خوارزمي5
است/

و محصول يك همچون بايد را كتابدبستان كه بگيرم نتيجه ميخواهم همه اين از
است زمانهاي تمامنماي آيينهي نوشته, چه آن مÆلف اساس اين بر و گرفت درنظر نتيجه
هÇپروتيان و بÇنگيان و چرسيان از كه كارها و حرفها همان حتي ميزيسته, آن در  كه
عصر ايران در كسان همانگونه از چنانكه دارد, سنديت تاريخ لحاظ از ميكند حكايت

/2ê2 Ç 2êê ص پيشگفته, ينكوب, زر Ç ì

روشÇنيان و نÇقطويان مÇورد در نÇهم و هشتم تعليم اينكه از گذشته بودهاند6/ نيز صفوي
داده دست به تيموري ا كبر التقاطي آيين از كه توصيفي استو تاريخي ل او دست مدرك

ميشود/ تأييد ديگر تاريخي مدارك با
و شÇيعيان عÇقايد مÇيخواسÇته مÆلفدبسÇتان اينكه بر مبني ح مصح برداشت پس

/20ë.2 Ç 7

مÆÇلف كÇه چÇرا نيست/ صحيح بپيوندند7, آذركيوان فرقهي به تا كند سست را مسلمانان
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دليÇل به ا گر و داده نشان همدلي فرقهها صاحبان همهي افكار و احوال بيان دبستاندر
آذركÇيوان مÇبلغ را او مÇلك رضÇازادهي آقÇاي دبسÇتان, نÇويسندهي بÇودن كلي" "صلح

بعد/ به 198.1 Ç 1

نÇحلهي منادي يا نقطويان يا سيكها1 مذهب مÆسس نانگ مبلغ نتوانيم چرا ميشمارد,
بينگاريمش? تيموري ا كبر الهي

بÇراي كÇه مÇيرود ر تصو حال هر به شده, طوالني قدري اجمالي اشارهي اين شايد
از بÇيطرفانه تÇوصيفي هÇمچون را كÇتاب ايÇن كÇه نباشد بيفايده پر خوانندهيدبستان
نÇظر و گÇيرد درنÇظر هÇجري دوازدهم تا دهم قرون در هند محيط بر حا كم معرك¹االÐرا¾
مذهبي عقايد ي تحر براي كسي كه نيست ر متصو هرگز و باشد داشته آن تاريخي بهفوايد
ديگÇر كتابهايي و ديگر جاي آن مظان زيرا بنگرد دبستان به اهللا" انزل "ما در تحقيق يا

است/
نÇحوهي مياندازيÇم/ آن تعليقات بعضي و كتاب چاپ كيفيت به كلي نظري ا كنون
كتاب متن كه ل او مجلد پايان در است/ رضايتبخش هم روي بر كتاب حروف و چاپ
قرآني آيات فهرست است, ح مصح تعليقات كه دوم مجلد پايان در اعالمو فهرست است,
آن معاني با هندي سانسكريتو اصطالحات فهرست كتابو مربوطهدر صفحهي ذ كر با
منابع فهرست دنبالآن به استو آمده ÇÇمأخذ ذ كر مربوطهوبدون صفحهي ذ كر بدون ÇÇ

دوم/ مجلد اعالم فهرست و تعليقات
كÇه بÇهويژه ميخورد چشم به مجعول دساتيري اصطالحات از فهرستي خالي جاي
كه است معني اين موهم يا مشعر ل او مجلد لفاف داخل در "1.1 دساتيري "ادبيات عنوان
خواهد ناشر همين ط توس دساتيري آثار مجموعهاي د مجد انتشار دبستانسرآغاز انتشار

بود/
بليغ بسيار Hبعض كه مÆلف ويژهي تعبيرات و تركيبها از واژهنامهاي بود خوب نيز و

/1 س . 1ë2 ص Ç 2

آشكÇÇاراپسÇندان2, نÇÇمونه: چÇÇند مÇÇيشد/ آورده ل او مÇÇجلد پÇÇايان در شÇÇيواست و
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/1ê س . 1ë3 ص Ç 1
/20 س . 17 ص Ç 2
/2ë س . 18 ص Ç 3

/1 س . 2ì ص Ç ê
آخر/ سطر . 17ë ص و 27 س . 33 ص Ç ë

كÇلماتي غيرجسÇماني]5/ معناي [در تنومندي تندبار4 زندبار3, تابسار2, آشكارپسندان1,

/18ì ص Ç ì

و خاتون "جهانفريب همچون تعبيري و غريبه6 علوم مقابل در كمياب" "دانش همچون:

/1ì7 ص Ç 7

داشت/ خواهد ادبي فوايد اينها استقصاي و احصا¾ و نيست كم كتاب اين در بيگم"7 حيله
يك پÇنج شÇامل گÇفت تÇوان كÇه است ل او مÇجلد ضÇميمهي نيز ورقي يك غلطنامهاي
ÂÇذي دارد/ فÇراوان غÇلط عÇربي جÇمالت اعÇراب بÇهخصوص نميشود/ چاپي غلطهاي
بÇوده, عبارت يا واژه غلطخواني از ناشي و نيست "چاپي" Hبعض كه را غلطها از نمونهاي

ميگردد: متذكر
جÇزويات و كÇليات بÇه هسÇتي] <[صانع ميخوانيم: 17 Ç 18 س . 23ì صفحهي در
و كÇليات بÇه ///> بÇاشد چÇنين بÇايد كÇه است> محيط علمش, وجود شهر مكان/ و مكين

است>/ محيط علمش وجود, شهر مكان و مكين جزويات
علي بن <حسين جملهي عبارت, و معني سياق به ه توج با 12 س . 2ê3 صفحهي در

است/ صحيح <نكشت> و غلط, بكشت> خود خانهي در يزيد را
يك در ديوث و قصاب و ناسپاس حق> جملهي ل او در 2ë س . 1êë صفحهي در

است/ مانده جا "با" كه پيداست نخورد> طعام سفره
صÇحيح بÇود> شÇديد ه قيÇت> و غلط, بودند> شديد <فقيه ,2ê س . 2ê8 صفحهي در

شده/ تكرار اشتباه همين ديگر موضع يك در است,
من بودي <تو است: صحيح صورت اين به شعر دوم مصرع 27 س . 28 صفحهي در

ميشناسم>/ را آواز
. 22ì صفحهي دوم, جلد در و است چاپي غلط "فراصت" 17 س . 2ì0 صفحهي در
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ل/ او مجلد از 83 صفحهي به شود رجوع Ç 1

ميباشد1/ صحيح "بزيغيه" و است غلط "بزلغيه" 1ê س
صفحهي در است/ درست "مصاهرت" و غلط "مضاحرت" 11 س . 290 صفحهي در
حكÇيم, مÇنوچهر تÇحرير دراسكندرنامهي كه است "قنطوره" همان "قنطر" ,ë س ,1ëê

است/ آمده ر مكر صفويه, اواخر به مربوط
و داده رخ مسامحاتي نقطه گذاريها و عبارتخوانيها در نمونهها همين قياس بر

گردد/ اصالح بعد چاپ در كه است شايسته
مÇعادلهاي آوردن مÇنجمله است/ تقدير و ستايش شايان تعليقات از موارد بعضي

/211.2 Ç 2

اثÇر سÇه دو صات خÇمش و نشاني دادن همچنين انگليسي2/ به مسيحي مصطلحات صحيح

بعد/ به 233.2 Ç 3

و "شÇغالها داسÇتان آوردن تÇعليقه همين در چند هر آنها3, از ههايي تك نقل با نقطوي

/237.2 Ç ê

است4/ مثل و تمثيل مقولهي از آن و ندارد تناسخ عقيدهي به ربطي سگها"
تÇولد سÇال صÇحيح ضÇبط و برده كار به دبستان از عبارتي تصحيح در كه  كوششي

/223-22ê.2 Ç ë

فÇوامسÇيجان" "فÇوامÇيجان, كÇلمهي درست صÇورت در تحقيق همچنين و ناصرخسرو5

/1ë3.2 Ç ì

تأيÇيد در مورد اين ذيل ميدهد6/ نشان را ح مصح قانهي محق پشتكار و است موشكافانه
كلمه صحيح صورت بايد "فرهيختگان" است گرفته نتيجه كه ملك رضازادهي آقاي نظر
مÇيشده اطÇالق نÇجوم و رياضيات بر تعليمي" "علوم و "تعليم" كه ميشود يادآور باشد,

/ê12 Ç ê13 ص عقلي, علوم فرهنگ ادي, سج جعفر سيد Ç 7

است7/
بÇراي قÇديم ايÇران در ايÇنكه فيالمÇثل رفته, دور پر خود تعليقات در ح مصح  گاه
صÇرف و است واضحي مطلب ميرفت, آتش درون متهم بيگناه, از گناهكار آزمايش
شاهنامه,ويسو از صفحاتي نقل لذا و مينمايد كافي سياوش و سودابه داستان به اشاره
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/2ëë Ç 2ì3.2 Ç 1

بÇه مÇنسوب رسÇالهيمÇعراجÇيه تمام نقل است قبيل همين از و است زاÄد Hمطلق رامين1

بعد/ به 277.2 Ç 2

و است مÇفيد شÇانهبيني" "عÇلم در ازفرخنامهيجÇمالي فصلي نقل كه درحالي ابنسينا2
جالب/





و كÇتابخانه اوجÇبي, عÇلي تÇعليق: و تصحيح رازي, ين قوامالد مير تÇعليقات, و الحكمه عين فلسفي رسالهي دو #
/1378 ل, او چاپ اسالمي, شوراي مجلس موزه

فلسفي# رسالهي دو

و ادبÇيات انÇحطاط و ديÇني عÇلوم رونق عصر را صفوي عصر است مشهور چه آن
ادبيات صفوي عصر ادبيات زيرا است, نادرست جهت دو هر از اين اما ميدانند/ فلسفه
و رشÇد صÇفوي عصر در نيز فلسفه و است ارزشمند بسيار خود عالم در و است ويژهاي
حكÇيمان هسÇتند شاخص بسيار فرد دو كه صدرا مال و ميرداماد عالوهبر و يافت تكامل
آشÇتياني جالل استاد خوشبختانه كه آمدند پديد نيز ديگري ژرفانديش و صاحبنظر
كرده ماندگار را آنان ياد و نام الهيايران چهارگانهمنتخباتيازآثارحكماي مجلدات در

است/ شناسانيده حكمت عصر را صفوي عصر خشكانديشان, عليرغم و است
شود روشن صفوي عصر در فيلسوفان و فلسفه به قشريون نظر آنكه براي نخست
در پيش سالها كه ÇÇ دوم مجلسي شا گرد ÇÇ افندي عبداهللا ميرزا ازرياضالعلما¾ بهنكاتي
با يزدي حكيم آميرزا مورد در عبداهللا ميرزا ميكنيم: اشاره نوشتهايم, نشردانش مجلهي
بÇه ن يمÇت خاطر <به مينويسد: ستوده, (رياضيات) تعليمي" "علوم در را مهارتش آنكه

/197.2 Ç 1

مÇيرزا بÇن ابراهيم د سي دربارهي است>1 آمده كتاب اين در ذ كرش وي پارسايي و ورع
نÇصير خÇواجÇه و ابÇنسينا كÇتب بÇر صاحبشÇرح قاضيزاده به مشهور همداني حسن
مسجد بلكه نميكرد احتراز خون از و نبود فقها اقوال و شرعي مساÄل به <آشنا مينويسد:
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/9.1 Ç 1

شيخ قول از صاحبرياضالعلما¾ خود كه است كسي ابراهيم د سي اين و ميآلود>1 بدان را

/11.1 Ç 2

حسÇن مÇولي دربÇارهي است2/ كرده نقل او به خطاب احترامآميزي بسيار نامهي بهايي
دوستار نداشت, بهرهاي ديني علوم از اما بود وارد حكمي علوم <در مينويسد: ديلماني
درحالي بمرد اعتقاد همين بر و بود ايشان اقوال توجيه گر و مدافع و صوفيان و حكيمان

/18ê.1 Ç 3

صدرا الÇم شÇا گÇرد تÇنكابني ابراهيم بن حسين مورد در و بود>3 شده مختل دماغش  كه

/3ê.2 Ç ê

مورد در نميدانست/>4/// چيزي آن از غير و بود حكمت به غالبش < گرايش مينويسد:
اما نداشت عربي معلومات و ديني <دانشهاي مينويسد: تبريزي حكيم رجبعلي مولي

/28ê.2 Ç ë

اسÇم را رجبعÇلي شا گÇردان از تن چند و آورد>5 حكمي مساÄل در حدهاي علي اقوال
استادش از فلسفه گرايي و ف تصو در كه (رازي) اصفهاني ين قوامالد امير جمله از ميبرد
ديني علوم از و داشت بيراه و تباه باورهاي صاحبرياضالعلما¾ قول به و بود افراطيتر
بÇه چÇون و مÇينوشتند عÇربي به را سخنانش شا گردانش از بعضي و بود بيبهره ادبي و
حÇاضر جÇنازهاش بÇر فÇضال بÇه رسد چه طلبه از احدي درگذشت ق/ / ه 1093 سالهاي

/31ë.2 Ç ì

نگرديد/>6
دارد وجود الحكم¹اش كتابعين از تحرير دو كه است ين قوامالد همين در بحث و

/ê12 Ç êê8 صص ,2 ج Ç 7

تحرير رسيدو طبع به مجموعهيمنتخباتيازآثارحكمايالهيايران7 در كه فارسي يكي

/1378 مجلس, كتابخانه و موزه Ç 8

است/ شده منتشر اوجبي8 علي كوشش به تعليقات فارسي رسالهي ضميمه به كه عربي
نوشتن عربي (رازي) اصفهاني ين قوامالد و تبريزي رجبعلي مولي گفتهاند اينكه
نÇوشتن و گÇفتن فارسي بر اصرار حكيم دو اين كه باشد اين از ناشي شايد نميتوانستند,
بر را اين انگيخته مادري زبان با دشمني به را آنان نافهمي, و ناداني كه كساني و داشتهاند



411 فلسفي رسالهي دو

دنياي سرتاسر در كه بود آن براي عربينويسي شود گفته ا گر و ميگرفتهاند عيب آنها
حÇتي زبان عربي دنياي در ما قرن تا را صدرا مال گفت بايد شود, پخش افكارشان اسالم
كوشش (و كوربن هانري همت به صدرا مال از بعد حكماي و نميشناختند هم فلسفه اهل
هÇم هÇنوز و شÇدند مÇعرفي اخÇير سÇال سÇي هÇمين در آشتياني) جالل سيد استاد علمي
چÇيرگي و ادامÇه فارسي به فلسفهنويسي ا گر و نشنيدهاند/ را آنها نام حتي عربيزبانها
ايÇن و ميبود روانتر و رساتر و قويتر بسيار فارسي به ما فلسفي زبان ا كنون مييافت
غÇرب به همدان از كه را بوعليسينا كه است مضحكي مطلب خود, و است بزرگي زيان
و فÇلسفي كÇتب از هÇرقدر ما من گمان به بخوانند! ازبك و ترك يا بنامند عرب نگذشته
از HصوصÇخ كه سازيم منتشر و چاپ بايد كنيم پيدا فارسي به قديممان عرفاني و  كالمي
در اصيل و پخته و منسجم زبان يك به رسيدن و فلسفي مفردات گنجينه به دستيابي لحاظ

برگرديم: (رازي) اصفهاني ين قوامالد به بود/ خواهد مÆثر حكمي مساÄل بيان
او شا گرد ين قوامالد كه تبريزي رجبعلي مكتب ديدگاههاي در مهم نكات جمله از
و پيشگفته, منابع از استفاده با كتاب مصحح كه است زير فقرات دارد, را عقايد همان نيز
ارايه است, كرده تنظيم و استخراج كوربن هانري ايرانيوفلسفهتطبيقي كتابفلسفه نيز

مينمايد:
شي¾/ هو بما است شي¾ به علم از است عبارت فلسفه Ç 1

از مÇنتخباتي مÇيكند, رد رجبعÇلي قول از را وجود اعتباريت االالهÇيه المعارف در پيرزاده رفيع محمد البته Ç 1
/êì7 ص ,2 ج ايران, الهي حكماي آثار

وجود1/ نه است اصيل ماهيت Ç 2
وجÇود بÇه موجود ل او مبدأ يعني معنوي مشترك نه است لفظي مشترك وجود Ç 3

/1êì Ç 1ê7 ص تعليقات, Ç 2

نيست2/ ممكن
نيست/ مشكك كلي وجود Ç ê

مÇيتوانÇند عÇرضي محموالت بعضي هست چه آن نيست مشكك نيز ماهيت Ç ë

/1ë3 ص همان, Ç 3

موضوعات3/ استعداد اختالف سبب به باشند تشكيك به مقول
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است موجودات صورت حصول به نه موجودات به عقل علم ذهني: وجود انكار Ç ì

نÇزد مÇوجودات حÇضور بÇه نÇه و حÇاصله صورت نه و است, حضور نفس نه و عقل در

/1ì1 ص همان, Ç 1

عقل////1
فلسفي, مساÄل غالب در دارد ه توج خواننده كه طوري به جوهريه: حركت انكار Ç 7

دارد/ تعارض صدرا مال مكتب با تبريزي رجبعلي مكتب
Á او جÇعل وجÇود/ بÇه مÇاهيت اتÇصاف نه و وجود نه است ماهيت جعل متعلق Ç 8

ميشود/ داده نسبت وجود به بالعرض Hثاني و بهماهيت
شده ماهيت عارض وجود يعني است/ انضمامي خارج در ماهيت وجودو تركيب Ç 9

است/ ماهيت تابع خارج در وجود و است
نيست/ بيعه ماورا¾الط علم موضوع خدا Ç 10

حكÇما قول به زمان و مبدعات بلكه نيست جايز ناميدن واجبالوجود را خدا Ç 11
االسما¾ هللا <و است ر متأخ متفلسفهي كار الوجود واجب به خدا تسميه و واجبالوجودند

/180 آيهي اعراف, سورهي Ç 2

اسماÄه>2/ في يلحدون ين ذرواالد و بها فادعوه الحسني

ح/ مصح مه مقد نه و بيست تا هجده صفحات از تلخيص Ç 3

نيست/3 كلي باشد نداشته خارج مصداق يك Âاق تا كلي Ç 12



/137ë مكتوب, ميراث خوÄي, صدرايي علي تحقيق: الهيجي, اق عبدالرز بن حسن فارسي, رساÄل #

الهيجي# حسن فارسي رساÄل

/10êë . 1121 Ç 1

ديني عالمان و حكيمان از صدرا مال دختري نوادهي الهيجي1 اق عبدالرز بن حسن
ميشود/ محسوب دوازده و يازده قرن

/ì7 Ç 221 ص Ç 2
/123 Ç 171 ص Ç 3
/173 Ç 2ëì ص Ç ê

ياتأليف المحب4¹, الصحي¹ تزكي¹ حكمت2,اصولدين3, آينهي شامل مجموعه اين

/2ì1 Ç 270 ص Ç ë
/273 Ç 299 ص Ç ì
/303 Ç 320 ص Ç 7

در مÇعتدلي مÇذاق كÇه است هدي¹المسÇافر7 و اثباتالرجعه6 يا مخزون مكنون5,سر در
ميدهد/ نشان را حكمت و عرفان و مذهب

حÇملهي و ض عرÇت مÇورد عÇارفمنشان و حكمتانديشان صفوي, عهد اواخر در
گÇرفت/ قÇرار تكÇفير مÇورد الهÇيجي حسÇن جمله از و گرفتند قرار شريعت در متصلبان
از پيش همه فلسفياش تأليفات الهيجي حسن كردهاند تحقيق كتاب, مصحح كه بهطوري
آن از پس و است مÇيكرده حمايت او از و بوده زنده پدرش كه است ق/ / ه 1070 سال

است/ ميپرداخته شرعي علوم به بيشتر شده, "معقوالت" وارد  كمتر
اهÇل و عه تشرÇم ميان ذاتالبين اصالح مÆلف, هدف رسالهيآينهيحكمت, در
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عÇرضه صورت بهترين به را كدام هر نظرات و مينمايد بيطرفي اظهار و است حكمت

/71 Ç 72 ص Ç 1

ديگÇري ايÇمان صÇحت در را كدام <هيچ مينويسد: او كند1/ داوري خواننده كه ميدارد
يكÇي آنهÇا در هÇمه اعتقاد بلكه نيست, شكي و طعن فيها مختلف مسألهي چند سواي

/70 ص Ç 2

حسÇن است! بÇوده پÇيغمبر ارسطو كه ميكردند نقل رواياتي گويا زمان, آن در است>2/

/118 ص Ç 3

مÇيان حÇال هÇر بÇه و است3 كرده استفاده خود منظور تثبيت براي نيز اينها از الهيجي

/107 ص Ç ê

ميگذارد4/ فرق ون الهي با دهري و طبيعي حكماي
و صÇفوي دولت بÇر بÇوده, پÇارسا مÇردي پÇدرش و دÇج مÇانند كÇه الهيجي حسن
اموال همه <اين مينويسد: فقهياش رسالهي در انتقادي لحن با و ميتازد اظالسالطين وع
و ميشود معاصي و فسق صرف بلكه ميشود, تنعمات و تجمالت و زينتها صرف  كه
ايشان امثال يتيمانو و بيوهزنان و زه ج ع و فقرا از ا كثر سياسات, انواع به چوبو بهضرب
نÇدارد; مسلمين و اسالم حفظ در دخلي و نيست حق كدام هيچ كه است معلوم ميگيرند,
وطÇن جالي و گدايي به ناچار و ميشود آبادانيها و بالد خرابي سبب اينها ا كثر بلكه

/êë ص Ç ë

ميشوند/>5
جÇا بÇه خÇود از اجÇتماعي سÇند يك د متعه عالم عنوان به الهيجي حسن بدينگونه
نÇظام آن سÇقوط مÇنجربه كه ميكند ثابت صفويه اواخر در را مردم پريشاني كه  گذاشته

 گرديد/



سÇيد تÇحقيق مÇرعشي, محمود سيد اهتمام: به اصفهاني, افندي عبداهللا ميرزا الفÇضال¾, حياض و العلما¾ رياض #
+ êêì + ê82 + ê7ë + ê11 + 32 جلد, ë / ه 1ê01 قم, المرعشي], آي¹اهللا مكتب¹ مخطوطات ] حسيني احمد

ص/ ë7ì

العلما¾# رياض  كتاب

مÆلف آثار و احوال

تÇبار تÇبريزي و فÇضل اهل و متمكن خانوادهاي در جيراني بيگ عيسي بن عبداهللا

داشÇتم سÇال هفت موقع آن و درگذشت ق) / ه 107ê)سال به كه نوشته پدرش احوال ذيل عبداهللا ميرزا Ç 1
است/ بوده ق) / ه 10ì7)در او تولد ترتيب اين به (307.ê)

هÇفت در شÇد1/ مÇتولد اصفهان در تبريز) قديمي محالت (از محله" "جيران به منسوب
نيز و بزرگ برادر ل تكف تحت و داد دست از را خود پدر سالگي هفت در و مادر ماهگي
عÇالمان نÇزد آن از پس و شÇد شÇروع بÇرادر و پÇدر نÇزد تحصيالتش آمد/ بار دايياش
رياضي و عقلي دانشهاي و ادبي و ديني علوم آموختن تكميل به يافتو ادامه سرشناس

/230.3 Ç 2

عمرش از نيمي Hتقريب و پرداخت سفر و سير به خانواده همراه سالگي پنج از شد2/ موفق
و عÇالم و عÇلم دنبال به همهجا و نمود سياحت را اسالمي بالد ا كثر گذشت/ مسافرت در
چهل حدود كه ق/ ه/ 110ì سال كهتا بهطوري كرد/ سفر ر مكر شهرها بعضي به بود/  كتاب
بهزيارت موفق هم بار سه كرده, زيارت را عتبات بار سه و گزارده حج بار سه داشت سال

/231.3 Ç 3

است3/ بوده شده مشهد
Gظاهر و كرد وصلت خويشاوندانش از خانداني با آنجا و شد سا كن تبريز در تي مد
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/231.3 Ç 1

ه قيÇت رعÇايت چÇنان و مÇيزيسته عÇثماني در هÇم چندي نبود1/ راضي مزبور ازدواج از

بÇاشد نÇواصب و خÇوارج دست در كÇه است آن از بÇهتر بÇاشد فÇرنگيان دست در ا گÇÇر عÇÇمان گÇÇويد: Ç 2
/(20ì-207.1)

در است2/ بÇوده ب تعصÇم شÇيعهي كÇه درحÇالي ميدانستهاند سني Hقطع را او كه ميكرده
از داشته, مخصوص كرسي وي مجلس در گرفته, قرار سلطان خاص ه توج مورد عثماني
جيراني است/ گرديده مشهور لقب همين به يافته, بزرگوار) (آقا, افندي لقب وي طرف
در را بÇعضي و است اعÇياد و جÇمعات خÇطب مÇجموعهي كÇه الخطبا¾ كتاببساتين در

/20 ص الرياض, زهر Ç 3

ميكند3/ دعا را عثماني سلطان كرده, انشا¾ استانبول
ميكند تعبير "استاذاالستناد" به وي از كه است مجلسي باقر د محم مه عال او استادان از
"اسÇتاذ به وي از كه كفاي¹) و (صاحبذخيره سبزواري مÆمن د محم بن دباقر محم نيز و
ميكند/ تعبير ق" المحق "استاذ به وي از كه خوانساري حسين آقا و ميكند تعبير الفاضل"
را شيرواني د محم ميرزا مولي و هندي فاضل و خوانساري جمال آقا او استادان از ديگر

/17 ص همان, Ç ê

بعضي دررياضالعلما¾ كه بسيارند عامه و زيديه و ه امامي از او روايت مشايخ بردهاند4/ نام

/18 ص همان, Ç ë

است5/ مضبوط مستقل اجازات در ديگر بعضي و برده, نام را
كÇاوش را عÇلما كتابخانهي ميگذشت شهري هر از مسافرتهايش در عبداهللا ميرزا
اشÇاره HالبÇغ و برميداشت, يادداشت ظهرنويسيها و حواشي يا كتاب متن از و ميكرد
و تأليف به نوجواني از هم و ديدم شخص فالن نزد شهر فالن در را رساله فالن كه ميكند

است/ پرداخته تصنيف
از است درزهرالرياضآمده كه طوري به و نوشتهاند سال سي تا را او سياحت ت مد
اندونزي, حضرموت, سند, هند, تركستان, افغان, ايران, لبنان, عراق, يمن, حجاز, مصر,
مÇذاهب علماي با همهجا در و كرد ديدن كشمير و تاشكند ارمنستان, گرجستان, تركيه,

است/ داشته علمي گفتوگوي و مالقات  گونا گون
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وليكن مانده, باقي او از فرزندي نوشتهاند چنانكه افتاد اتفاق اصفهان در وي وفات
سه به عبداهللا ميرزا دهد/ صورتي و سر را پدر ناتمام تأليف كه نداشته را آن قابليت Gظاهر

/232.3 Ç 1

از فÇهرستي و داشÇته1 تأليÇف زبÇان سÇه هر در بوده, مسلط عربي و فارسي تركي, زبان

/231-23ê.3 Ç 2

نيز شعر است2/ داده دست به خويش احوال ترجمهي ذيل سالگي چهل سن تا را آثارش
از ي تÇح و است نÇميداشÇته نگÇه خود نزد نسخه و نميگرفته ي جد را آن اما ميسروده
نوشته وي احوال ذيل كه داشته ياد به بيت يك تنها سروده, علما از يكي براي كه مرثيهاي

/391.2 Ç 3

بÇاده و سÇاده از چرا كه ميكند ايراد او غير و لي ح ين صفيالد چون شاعراني بر و است3

/1ê9.ë ,138.3 Ç ê

راندهاند4/ سخن
تÇعداد عÇنوان 2ê از بÇيش را صاحبريÇاضالعÇلما¾ آثار مرعشي, العظمي آي¹اهللا

/20 Ç 21 ص الرياض, زهر Ç ë

است: جمله آن از كه فرمودهاند5
كÇÇه شÇرحشكÇلالعÇروس و فيرسمخطوطالساعاتوترسيمنصفالنهار رسال¹

ميدهد/ نشان رياضيات بر را مÆلف وقوف
اين عبداهللا ميرزا شايد كه غالمان و هها بچ كردن اخته موضوع با فارسي به رسالهاي
بÇاشد/ نÇوشته صÇفويه بÇراي ايÇران در يÇا عÇثمان آل دربÇار بÇراي عÇثماني در را رسÇاله
بÇوده رايÇج رسمي روزگار آن ثروتمندان و ملوك حرمسراهاي در خواجه (نگاهداشتن

است)/
است/ مواعظ خطبو ادعيهو مجموعههاي فقهيو حواشي و تعليقات او ديگر آثار
كÇتاب است, مÇقاله ايÇن بÇحث مÇورد كه ازرياضالعلما¾ گذشته او تأليف مهمترين اما
دررياضالعلما¾ و است مجلد چند در كه @كشكولمانندنمارالمجالسونثارالعراÄساست
منتشر و چاپ كتاب اين ا گر جانب اين گمان به است/ داده ارجاع آن به و برده نام آن از
مÇحترم ناشران كه است خوب و داشت خواهد فراوان تاريخي و ادبي علمي, فوايد شود
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بپردازند/ نيز بدان العلما¾ رياض
عبداهللا ميرزا خود و است نشده درزهرالرياضذ كر كه عبداهللا ميرزا مهم تأليف يك
فتواي از بحث در جمله از است/ النجا¸ وثيق¹ ميكند, اشاره بدان ر مكر دررياضالعلما¾
باب اين در را خويش نظر نجاست, با مالقات د مجر به قليل ما¾ نجاست عدم به عقيل ابن

/209.1 Ç 1

<تحقيق ميگويد: مساقات مسألهي از بحث در ديگر جاي ميدهد1/ حواله وثيق¹النجا¸ به
بÇه خداوند كه است وثيق¹النجا¸ كتاب از مساقات و مزارعه بخش عهدهي بر مسأله اين

/30ì.2 Ç 2

<ما مينويسد: تنبا كو حرمت يا حليت بحثدر مناسبت به نيز دهاد>2/ توفيقمان آن اتمام

/209.3 Ç 3

ضÇمن و كردهايÇم>3/ بيان را مطلب اين به استدالل وجوه جا چند وثيق¹النجا¸, كتاب در
ذم¹ في ذلك تحقيق <و مينويسد: نه? يا است قبول الزكا¸ مانع شخص نماز اينكه از بحث

/8.ê Ç ê

لرياض او تحرير تنظيم موقع ميشود معلوم تعلمه>4/ ال اهللا وفقنا النجا¸ بوثيق¹ الموسوم  كتابنا
وثÇيق¹ است/ بÇوده نشده تكميل و بوده تأليف دست در نيز النجا¸ كتابوثيق¹ العلما¾,

بخش: پنج در است بزرگ تأليفي النجا¸
منطق در مهاي مقد با ات الهي Çل او

نبويات Çدوم

اماميات Çسوم

يات ماد Çچهارم

اصول در مهاي مقد با فقهيات Çپنجم

گرفته قرار موردبحث گونا گون مذاهب سوم بخش در و مختلف اديان دوم بخش در

/233.2 Ç ë
/33.ê Ç ì

است6/ نموده اشاره وثيق¹النجا¸ دوم بخش در نصاري× اقوال رد به ديگر جاي است5/
هÇمچوننÇقدالرجÇال رجÇال و تراجم كتب بر نيز ارزشمندي تعليقات عبداهللا ميرزا
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(صاحبوساÄلالشيعه) عاملي حر حسن بن د محم ملشيخ Ðاال وامل تفرشي ميرمصطفي
استفاده يكي اين از فعلي چاپ نسخهيرياضالعلما¾در تكميل براي ق محق ناشر كه دارد

است/  كرده
ه / ق/ 1107 تا 1130 بين كردهاند نقل الذريع¹ از چه آن طبق تأليفرياضالعلما¾
جÇزو را ق/ريÇاضالعÇلما¾ / ه 110ì سال به او خود اما داشته, ادامه مÆلف) وفات (سال

/3 ,231.3 Ç 1

چه هر عمرش بقيهي سال چهار و بيست فاصلهي در صورت هر به ميآورد1, مÆلفاتش
حاشيهي در را خود مالحظات و تأمالت آورده, دست به كه تراجم جديد مواد و معلومات
تكÇراري مÇطالب است, بÇوده بعيدالعهد لش او تحرير به نسبت چون گاه و افزوده نسخه
نÇهتنها جÇهت هÇمين به است/ نشده پا كنويسرياضالعلما¾ به موفق Hشخص اما نوشته,
در شلختگيهايي است, درهم و ميشود خوانده بهسختي اثرش فرد به منحصر نسخهي
االمÇير < كان نشده: بازبيني كه است آن به مربوط و ميشود احساس هم عبارتنويسي

/287.3 Ç 2

بيك حسن قال و ///> تركان2, پادشاه حسن ابن ميرزا يوسف اللسطان صهر عبدالوهاب///
اصفهان في يشتغل شبابه اوان في كان االصفهاني حسين شاه ميرزا ان التواريخ احسن في
الجزوي¹ لالمور Hتهمتصدي قابلي لظهور صار ثم آباÄه صنع¹ كان الذي والبناÄي المعماري بامر

/309.ê Ç 3

باصبهان///>3/ الداروغه لوزار¸ Hخصوص و
و رجÇال در مÇصطلح "طÇبق¹" مÇعني به "درج¹" كلمهي كاربرد است قبيل همين از و

/7.2 Ç ê

¹Çدرج فÇي <فهو الدين>4, منتجب الشيخ درج¹ في <فهو :ÇÇ ميگويند نسل امروز كه ÇÇ تراجم

/ê1ë.2 Ç ë

درج¹ في ليس <و است: برده كار به نيز صحيحش معناي در را كلمه همين او خود و المفيد>5

/387.2 Ç ì

را "طبق¹" درست و متناسب كلمهي "درج¹" نادرست كاربرد جاي به نيز و العلما¾>6 فحول

/ìì.3 Ç 7

طبقته>7/ في من و الطوسي الشيخ <تلميذ برده: به كار هم
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آن چاپ و تصحيح و رياضالعلما¾

شÇيخ چÇون مÆÇلفاني اسÇتفادهي مÇورد تÇا كÇنون تأليÇف روزگار از رياضالعلما¾

خوانساري باقر د محم ميرزا (درتذكرهيحزين) مشهور عارف و شاعر حزين دعلي محم
تÇبريزي عÇلي د محم ميرزا الشيعه), اعيان (در امين محسن د سي الجنات), (درروضات
نيز معاصران از است/ بوده (درالذريعه)/// طهراني آقابزرگ شيخ االدب), ريحان¹ (در
(درالفكرالشيعيو الشيبي كامل مصطفي و داشته بدان ي خاص ه توج آشتياني اقبال عباس

بÇه ايÇنجانب ط وسÇت بÇه ف صوÇت و تشÇيع عÇنوان تحت كتاب اين ق) / ه 138ì م/ 19ìì)بغداد ل, او چاپ Ç 1
و طهراني آقابزرگ شيخ نسخهي از عراق در شيبي دكتر Gظاهر (13ë9 (اميركبير, است شده ترجمه فارسي

است/ كرده استفاده الفت دباقر محم مرحوم نسخهي از ايران در

در ديÇرباز از مÇطالعه و تحقيق اهل لذا است1/ كرده استناد بدان Gكرار النزعاتالصوفيه)

پيشتر برميآيد ناشر مهي مقد از كه آنطور و بودند انتشاررياضالعلما¾ و چاپ انتظار
سÇر كÇار دشÇواري, سبب به وليكن بود شده گرفته طبعاش به تصميم نجف و قم در نيز

است/ نگرفته
و ايشان آقازادهي اهتمام به و مرعشي العظمي آي¹اهللا نظر تحت و اشاره به چاپ اين
بÇوده جÇز¾ ده در كÇتاب اصل است/ گرفته انجام حسيني احمد د سي محترم فاضل تحقيق
الفبا/ ترتيب به عامه علماي تراجم در جز¾ پنج و ه خاص علماي تراجم در جز¾ پنج است:
ه خاص علماي به مربوط ¾جز پنج از و است باقي جز¾ دو عامه, علماي ويژهي ¾جز پنج از
¾جز و ج) ث, ت, ب, أ, (شامل ل او ¾جز شيعه علماي به مربوط بخش از يعني جز¾/ سه
بÇر عÇبداهللا مÇيرزا تÇعليقات از استفاده با ق محق و رفته ميان از ميم) حرف (شامل چهارم
دو كÇه گفت توان بدينگونه و نموده جبران را كتاب نقيصهي عاملي حر ملشيخ Ðامل اال

است/ كرده بازسازي را ازرياضالعلما¾ گمشده ¾جز
دانشگÇاه ادبÇيات دانشكÇدهي كÇتابخانهي به متعلق مÆلف خط نسخهي كار, اساس
و درهÇم اوراقش نسÇخه ايÇن است/ دانشگÇاه مÇركزي كتابخانهي در آن عكس و تهران
مÇحترم ق حقÇم پÇيداست آن صÇفحهي دو گÇراور از كه همچنان بوده, مشكل خواندنش
را كار اشكال آنچه است/ شده ل متحم آن از رونويسي و خواندن در زيادي رنج بهراستي
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حاشيه/ و متن 173 ص ,1 ج به كنيد رجوع جمله از Ç 1

راهÇنما1 بÇينشانهي گÇاه و بÇيترتيب كه است مÆلف تعليقاتنويسيهاي ميكند افزون
صفحهي حاشيه در آورده دست به ترجمهاي صاحب هر دربارهي كه جديدي معلومات

است/ نوشته سطرها بين گاه و صفحه همان در نه گاه و مربوط
در مÇوجود ديگÇري نسÇخهي از مÇبهم كÇلمات و عÇبارات خÇوانÇدن بÇراي ق حقÇم
از است رونÇويسي GاهرÇظ نسÇخه ايÇن گرفته/ كمك مرعشي العظمي آي¹اهللا  كتابخانهي
و است ديگÇري طÇخ بÇه آن (جÇزوهي) كÇراسÇهي هÇر كÇه پÇيشگفته و اصلي نسخهي
در مشÇخصاتشان كÇه ديگÇÇر نسÇÇخههاي دارد/ را قÇÇمري/ 133ì و 13ë2 تÇÇاريخهاي

/22 Ç 23 ص Ç 2

طبع اين كار اساس كه است مÆلف نسخهي همان از رونوشت جملگي آمده, زهرالرياض2

قسمتهاي كه باشد كتابخانهها, فهرست انتشار با كه ميكند اميدواري اظهار ق محق و بوده

/ 8 ص مه, مقد Ç 3

شود3/ پيدا كتاب  گمشدهي
و ح صحÇم ÂامÇك نسÇخهي آوردن بÇيرون مشكÇالت گرفتن درنظر با محقق و ناشر
حداقل با را اساس نسخهي ابتدا و المجاله علي گرفتهاند تصميم كتاب, از منقحي و محشي

( كه كنند تكثير و طبع المنال سهل و ممكن توضيحات Hاحيان و تصحيحات و مراجعات
مراجعه با علمي و دقيق تحقيق بعد مرحلهي در و ماست) دست در كه است چاپ همين
ششم مجلد همراه البد را كار نتيجهي و آورند عمل به كمكي منابع يا مÆلف اصلي بهمĤخذ

دهند/ بيرون بود خواهد نيز فهارس شامل  كه
رسالهيزهÇرالريÇاضفÇي خوب, تجليد و صحافي از گذشته چاپ اين امتيازات از
ل او مجلد آغاز در كه است مرعشي العظمي آي¹اهللا حضرت قلم ترجم¹صاحبالرياضبه

بود خوب شده, تكرار كتاب آغاز از ديگر بار مه مقد صفحات شمارهي اما رسيده; بهطبع
نوشته ث///> ت, ب, <الف, يا سه///> دو, <يك, صورت به Âمث مه مقد صفحات شمارهي

باشد/ داشته كتاب متن با تفاوتي تا ميشد
شويم آن مطالب نوع خصوصياتو بعضي اراÄهي و كتاب معرفي وارد آنكه از پيش
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و مÇطالعات كÇثرت و عÇبداهللا مÇيرزا اطÇالعات وسÇعت به نظر كه است يادآوري به الزم
از چÇه آن طÇبق و عÇثماني در سكونتش بهويژه و سفرها طي مشهوداتش و مسموعات
از عÇامه عÇلماي بÇه مÇربوط ¾زÇج دو بÇرميآيد, مÇجلدات هÇمين در كÇÇارش نÇÇمونهي
ضÇمن مÇحترم ق حقÇم و ناشر است مناسب و بود خواهد ارزنده بسيار نيز رياض العلما¾

هÇمين بÇه حداقل نيز را جز¾ دو آن شده, چاپ مجلد پنج تعليقات و فهارس كار تكميل
گردد/ عام نيز آن فايدت تا كنند منتشر و طبع صورت

العلما¾ رياض فوايد و خصوصيات

شيعه برجستهي علماي حال شرح ميخواسته ميگويد خود كه طور آن عبداهللا ميرزا
آنقدر موضوع گاه است/ رفته فراتر حد اين از دليلي به گاه اما بياورد; بعد به غيبت از را
و جÇمعآوري بÇا خÇواسÇته عÇبداهللا ميرزا كه متفاوت قدري به آن در نظرات و بوده مهم
زيد از لي مفص ترجمهي است قبيل اين از بگويد/ را آخر حرف روايات همهي جي حال

/303.2 Ç 1

نحو علم واضع اينكه در تحقيق و مشهور1 ربيع خواجه دربارهي جامعي تحقيق و علي بن

/30ì.1 Ç 2

است2/ دوÄلي ابواالسود
امÇامي شÇيعهي را او عبداهللا ميرزا و است مشهور ديگري مذهب به كه را كسي  گاه
نÇاصر ÂثÇم داده, شÇرح وي امÇاميبودن بÇر را خود داليل و آورده, اماميه ¾جز ميداند

/293.1 Ç 3

معارف داد ع در هم اعالم بعضي ذ كر است مايه همين در معروف3/ زيدي امام طروش Ôا

/219.2 Ç ê
/ê03.3 Ç ë

يÇن مالالدÇك و تÇنوخي5 قاضي و آملي4 حيدر د سي مانند عامه, مشاهير ¾جز هم و ه خاص

/18ì.2 Ç ì

ين رشيدالد سه به قاÄل اهللا فضل ين رشيدالد احوال ذيل سبزواري6/ واعظ كاشفي حسين
خ مور و طبيب ين رشيدالد سني, وزير ين رشيدالد شيعي, آوي ين رشيدالد شده: همعصر

/20ì.ê Ç 7

سني7/
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نمونه: كرده, ذ كر شهرت براساس فقط نيست برجسته علماي ¾جز كه را كسي  گاه

/ì2.2 Ç 1

و تÇقوا و صÇالح دليل به Hصرف را كسي گاه شيرازي1/ شريف د سي امير بن حبيباهللا امير

/1êì.3 Ç 2

امير ساروي2و عبدالعظيم امير مانند كرده ذ كر ميجستند> انفاسشتبرك به <مردم اينكه

/2ë9.2 Ç 3

توني3/ خليلاهللا
Hطبع كه را ه مÄا اصحاب از يكي احوال تازهاي نكات ذ كر يا اشتباهي رفع براي  گاه

/2ë8.2 Ç ê

بÇن عÇبداهللا العاملي4, ابوالربيع اوفي بن خليل مانند: است آورده بودهاند, غيبت از پيش

/217.3 Ç ë
/18ë.3 Ç ì

بÇر مÇيگيرد ايÇراد مÇورد اين در كه الجزيني6 العاملي ايوب بن عبداهللا و االزدي5 حوال¹
ايÇراد كÇه است; نÇبوده آباد Áاصو ترجمه, صاحب براي مزعوم زمان در "جزين" اينكه

است/ واردي
در عÇاملي حÇر شÇيخ از پÇيروي بÇه يÇعني المعاصر> للشيخ Hتبع> خودش قول به  گاه
در ذ كÇر شÇايستهي اينها كه است داده تذكر ولي آورده, را كساني ترجمهي مل Ðاملاال
را عاملي جبل علماي تعداد بتواند چه هر كرده ملسعي Ðاال صاحبامل نيستندو علما داد ع

/7ë ,387 ص ,3 ج ;1ìê ,2ì3 ,387 ص ,2 ج Ç 7

صÇاحب دربÇارهي را عÇاملي حÇر شÇيخ عبارت عين جهت همين به دهد7/ جلوه زيادتر

/3ê2.ë ,91.ê Ç 8

را وي روش تندتر عبارتي با گاه و قاله>8 بما عرف هوا <و مينويسد: خود كرده, نقل ترجمه
توهين شمردن القدر> جليل فاضل <عالم را ترجمه صاحب اين امثال گويد: كشيده, نقد به
بخشيدن ملدر Ðاال صاحبامل دلبازي دستو از مواردي ذ كر از بعد و علماست, ديگر به
اجل¹ في عدهÆال¾ <فان ميافزايÇد: جاهل, و عامي ولو عامل جبل منسوبان به معتبر القاب

/70 ص ,2 ج نيزر/ ك: و ìê.2 Ç 9

شنعا¾>9/ وقاح¹ من الكبرا هÆال¾ رجال في ادخاله و العلما¾
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مÆلف تفرشي ميرمصطفي كرده, انتقاد را نوشتهاش عبداهللا ميرزا كه كساني از ديگر

/2ë7 ,318.1 Ç 1

است1/ نقدالرجال
ديگÇر كتابهاي از بلكه نيست تراجم و رجال معروف كتابهاي تنها مÆلف منبع
البÇيان مÇجمع از مÇورد يك در ÂثÇم است, كÇرده اسÇتخراج را تراجÇم مربوط موارد نيز

/1ë1.1 Ç 2
/1ë2.1 Ç 3

و طبرسي3 ازكنوزالنجاح نقل به صغير جوشن دعاي [سند] از ديگر مورد در و طبرسي2
اشÇاره قÇانونمسÇعودي) (در بيروني و حوقل ابن به اردبيل جغرافيايي عرض مورد در

آخر/ پارا گراف 178 ص ,2 ج به كنيد رجوع نيز و ,108.2 Ç ê

ميكند4/
محض كه كتابها پشت خطوط نيز و علماست اجازات عبداهللا, ميرزا ديگر مĤخذ از
نÇوشته غÇيره و يÇادداشت و تعليقه و وقف يا وا گذاري يا مالكيت عنوان به يا يادگاري
اين مينويسد Hغالب و ميگرفته را كتابخانهها سراغ ميشده, وارد كه شهري هر در بودهاند/
يادداشت را نكتهها همين كسي ا گر شهرديدمو فالن شخصدر فالن نزد را رساله  كتابيا
از مÇاع را روزگÇار آن كÇتابخانههاي وضÇعيت مÇيتوان آنهÇا روي از كÇند, استخراج و

همه اين /(1ì1.3)داشته وقفي كتب خزانهي عبدالعظيم حضرت مشهد كه ميفهميم العلما¾ رياض از Âمث Ç ë
بعد حوادث و افغان حملهي اثر بر ميدهد سراغ ايران شهرهاي در افندي عبداهللا ميرزا كه كتابخانه و  كتاب
كتابخانههاي به منتقل الن دال و مستشرقان دست به آن از زيادي مقدار و شد پرا كنده يا رفت ميان از يا آن از

است/ مانده باقي آنها از بقي¹السيفي تنها و گرديد خارج

داشÇته زيÇاد كتاب هم عبداهللا ميرزا خود دريافت5/ غيره) و (وقف عمومي يا خصوصي

يÇط امÇا نسخ¹>, منه عندنا <و ميافزايد: كتابي, ذ كر از پس موارد از بسياري در چنانكه

/233.3 Ç ì

در عبداهللا ميرزا است6/ داده دست از را آنها غالب گونا گوني داليل به و مختلف حوادث
در مÇوضوع ايÇن در مÇالحظاتش از نÇمونه چÇند و مÇيكوشيد كÇتب مÇقابلهي و تصحيح
حر شيخ قول احمدالسورادي بن حسن شيخ احوال ذيل Âمث است/ شده نقل رياض@العلما¾

اقول: <و ميافزايد: و ين///> الد رضي السيد عن فاضالروي عالما <انهكان ميكند: نقل را عاملي
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/1ë و 1ì س ,1ì3 ص ,1 ج به كنيد رجوع نيز و 20.2 Ç 1

الناسخ>1/ غلط من لعله و "عن"/// بدل "عنه" الصواب
پسÇرش و حÇلي مهي الÇع مÇورد در داشÇته: عÇلما خÇطوط بÇه عÇجيبي حسÇÇاسيت

/13.1 Ç 2

در و االغÇلب>2 فÇي الفÇضال خطوط هودأب كما رديÃا خطهما مينويسد< كان قين فخرالمحق

/ë7.1 Ç 3

ماند3/ نانويس كتبش خطش بودن خوان دشوار علت به كه مينويسد اردبيلي س مقد مورد

و ;303 ,308 ص ,ê ج ;10ì ,123 ص ,3 ج ;ê3 ,109 ,1ë7 ,2ê0 ص ,2 ج ;1ë ,17ë ,297 ص ,1 ج Ç ê
/29 ص ,ë ج

كنيد4/ نگاه علما خط مورد در او اظهارنظر ديگر نمونههاي به
نيز و ين كاملجامعالتواريخرشيدالد نسخهي Âمث داده, نشان هم نادر نسخ بعضي از

/20ì.ê Ç ë
/ 87 ,ê90 ص ,2 ج Ç ì

نيز و ق/6 / ه ê99 تاريخ به نيزنهجالبالغهاي و است5 داشته اختيار در را زبد¸التواريخاو

/2ë8.1 Ç 7

شا گردانش7/ از يكي خط به مه عال خالصهي از نفيسي نسخهي
كه معاصرانش, از اوست مسموعات و مشهودات همانا عبداهللا ميرزا منبع مهمترين
حÇتي مÇيسازد/ استناد قابل را آن مختلف جهات از و ميبخشد ي خاص يت اهم كتاب به
كه بهويژه است; ه توج جالب انتقادياش مالحظات كرده, نقل گذشتگان از كه هم آنجا
قيد با سپس فارسي) به بوده, فارسي مأخذ اصل Âمث ا گر ي حت) ميكند نقل را مطلب عين
زيÇر نشÇانههاي به را او نقدي مالحظات از نمونهاي ميدارد/ بيان را خود نظر <اقول:///>

بÇر êê0 ص ,2 ج و 30 , 82 ص هÇندي, فÇاضل بÇر 3ê1 ص عاملي, حر شيخ بر (حاشيه) 18 ص ,1 ج Ç 8
مجلسي/ بر 23 ص ,1 ج و فهرست صاحب ين منتخبالد

ببينيد/8
تأليفبحاراالنوار در مجلسي دستياران از عبداهللا ميرزا كه كنيم اشاره نيست بد Hضمن
تÇذكر مÇجلسي مÇرحÇوم بÇه مواردي در كردهاند, نقل درزهرالرياض چه آن طبق و بوده

/1ë ص مه, مقد ,1 ج Ç 9

در نÇيز و بÇهمان9/ نÇه بيايد باب فالن در حديث اين است مناسب Âمث كه است ميداده
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در مجلسي كالم نقل از پس قطيفي سليمان بن ابراهيم شيخ و كر كي علي شيخ بين قضاوت
و كÇرده طÇرفداري ابÇراهÇيم شيخ از Hتلويح مÆلفرياضالعلما¾ علي, شيخ از طرفداري

/1ì ,18 ص ,1 ج Ç 1

است1/ كرده رد را كركي علي شيخ و مجلسي حرف
از حÇلي مهي الÇع بÇه مÇنسوب كشكÇول كرده: تصحيح را مشهوري غلطهاي نيز و

/380.1 و 222.2 Ç 2

كÇر كÇي عÇلي شÇيخ داماد پدرش بلكه نبوده شاه داماد ميرداماد, است2/ آملي دحيدر سي

/132.3 Ç 3

نيست چندان ميگويند, چه آن برخالف حلي تأليفات اينكه است3/ بوده ثاني) ق محق)
هÇم چÇه آن بÇاشد/ نÇوشته (سÇطر) بيت هزار عمرش روزهاي از روزي هر ازاي به  كه
دو روزي عÇمرش ايÇام تمام ازاي به كه نوشتهاند سني عالم نواوي ين محييالد دربارهي

/3ì2-3ì3.1 Ç ê

<مÆلفتبصر¸العÇوام اينكه در بحث است4, دروغ و اغراقها از نوشته, (جزوه)  كÔراسه

/308.3 Ç ë
/10ê.1 Ç ì

"تÇدوس" ام, وتمÇاب پÇدر نام كه اين و چيست>?6 قبله از ر Ôتياس رمز و <نكته  كيست5>?

/12ê.1 Ç 7

و//// شده7 تحريف "اوس" به كه است مسيحي
اطÇالعات حÇاوي بلكه نيست, محض احوال تراجم رشته يك شامل رياضالعلما¾

و دانشÇمندان گÇروههاي كÇتابخانهها, عÇلما, و علم كلي وضع از است ارزندهاي و جالب
و فÇيه مÇختلف مسÇاÄل نÇيز و مÇيداد رخ گÇروه يك افÇراد بين حتي كه دستهبنديهايي
بÇخصوص نÇظرها, ايÇن از مذهبي/ بات تعص و ثه مستحد مساÄل از پارهاي و معرك¹االÐرا¾
وقايع و فكري جو نيز و ميزيستهاند مÆلف زمان به نزديك كه علمايي زندگي دربارهي

است/ ي مهم منبع زمان آن اجتماعي و ديني
روح طÇبق عÇبداهللا ميرزا ميآوريم/ دانشمندان گروههاي دربارهي را او آرا¾ اينك
و ذوفÇنون مÇردي خÇود كÇه آن بÇا مÇيشد, داده خÇاص وزن ديني علوم به كه زمانهاش
حكيم آميرزا مورد در حتي و ندارد خوشي ميانهي معقول" "اهل با بوده جامع االطراف
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تيمن خاطر <به مينويسد: ستوده, تعليمي" "علوم در را مهارتش كه آن با رياضيدان يزدي

/197 . 2 Ç 1

و شÇايعات حكÇيمان دربÇارهي آمÇد>1/ كÇتاب ايÇن در ذ كÇرش وي پارسايي و ورع به
مÇيرزا د يÇس دربÇارهي ÂثÇم است/ كÇرده نÇقل عبداهللا ميرزا كه داشت وجود بدبينيهايي
شÇرح و الهياتشفا صاحبشرح قاضيزاده به مشهور همداني حسين ميرزا بن ابراهيم
االبÇراهÇيمي¹ رسÇالهيانÇموذج مÆÇلف و تÇجريد شÇرح بركشافو حواشي اشاراتو

مسجد بلكه نميكرد احتراز خون از و نبود فقها اقوال و شرعي مساÄل به <آشنا مينويسد:

/9 . 1 Ç 2

خÇود كÇه است كسÇي ابراهيم ميرزا اين است>2/ نجس كه نميدانست و ميآلود بدان را
او به خطاب بهاÄي شيخ از دوستانه و ستايشآميز بسيار نامهي يك صاحبرياضالعلما¾

/11 - 12 . 1 Ç 3

است3/ كرده نقل
ديني علوم از اما بود وارد حكمي علوم <در مينويسد: ديلماني حسن مولي مورد در
بر و بود/// ايشان اقوال توجيه گر و مدافع و صوفيان و حكيمان دوستار نداشت/ بهرهاي

/18ê - 18ë . 1 Ç ê

بود>4/ شده مختل دماغش كه درحالي بمرد اعتقاد همين
< گرايشغالبش مينويسد: صدرا مال شا گردان از تنكابني ابراهيم بن حسين مورد در

/3ê . 2 Ç ë

حكÇيم ايÇن كه آورده جالبي حكايت و نميدانست>5, چيزي آن غير و بود حكمت به
نميرفت قزوين به جهت اين از و ميكند تكفير را حكما قزويني فاضل مولي بود شنيده
را كساني <من فرستاد: پيام بدو فاضل مولي شود/ ناراحت آقا كه دارم آن بيم ميگفت و

نيست!> با كي ترا شوند, معتقد بدان و بفهمند را حكما كالم كه ميكنم تكفير
مÇعلومات و ديني <دانشهاي مينويسد: حكيم تبريزي رجبعلي مولي دربارهي

/28ê . 2 Ç ì

او شا گردان از تن چند و آورده>6 حكمي مساÄل در هاي حد علي اقوال اما نداشت; عربي
از فÇلسفه گÇرايÇي و ف تصو در كه اصفهاني د محم ين قوامالد امير جمله از ميبرد اسم را
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و داشت بÇيراه و تÇباه مÇعتقدات و االول>!), النÇباش علي (<الرحم¹ بود افراطيتر استادش
عربي به را او سخنان شا گردان بعضي و بود عاري ادبي و ديني علوم از استادش همچون
به رسد چه ÇÇ طلبه از احدي درگذشت ق/ / ه 10ì3 سال به <چون مينويسد: و مينوشتند

/31ë . 2 Ç 1

قابل و جالب نكتهي حكما قبيل اين نداني عربي و نگرديد>1 حاضر جنازهاش بر ÇÇ فضال

/39ê Ç 39ë ص قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا ترجمهي ف, تصو و تشيع ر/ ك: Ç 2

است2/ تأملي
فقاهتي جهت واسطهي به را ميرداماد اما نيست مساعد هم صدرا مال به نسبت نظرش

/ê0 . ë Ç 3

مينويسد: اشراقي حكيم نطنزي قلي علي مولي مورد در است3/ برده نام تجليل با داشته  كه
اطÇالق خÇدا ذات بÇه گويا اينكه و وي صوفيانهي عقايد و اقوال سبب به عصر <علماي

Hفاقات ميكرد, لعنت بشناسد بيآنكه را گيالني محراب مال كه است جريبي هزار مال كاظم داستان يادآور Ç ê
وحÇدت بÇه او آنكÇه بÇراي گÇفت كاظم مال ميكني? لعنت را او چه براي پرسيد داشت حضور محراب مال
چÇاپ تÇنكابني, العÇلما¾ (قÇصص كÇن! لعنت است, چنين كه حال گفت محراب مال است/ قاÄل الوجود واجب

/(71 ص اسالميه,
/187 . ê Ç ë

نگÇاشت>5/ انتساب و اتهام اين رد در رسالهاي او و كردند تكفيرش بود4, كرده هيولي
بÇه راجÇع تÇوهينآميزي نكÇتهي نÇيز خÇوانسÇاري آقÇاحسين قÇÇول از عÇÇبداهللا مÇÇيرزا

/ë00 . ë Ç ì

است6/ آورده ميرفندرسكي
انÇدكي كÇه را عÇالمي هÇر و است اس حس هم ه صوفي مورد در مÆلفرياضالعلما¾
كرده نشاندار الصوفيه>/// طريق¹ الي Âمي <له نظير: عبارتي با داده, تشخيص مشرب عارف
شÇيخ بÇراي شيعي حوزههاي در Âك و صفوي عصر در كه احترامي كمال با ي حت و است
به متمايل خودش و بهاÄي شيخ <پدر گويد: نداشته, مستثني نيز را او بودهاند, قاÄل بهاÄي
و افÇزودند طنبور بر ديگر نغمهاي ليكن كردند اخذ ثاني شهيد از را آن و بودند ف تصو
<بÇعضي است: گÇفته شاه نصيحت رسالهيالعقدالطهماسبيدر در بهاÄي شيخ پدر حتي
ايشان در عنايت چشم به پروردگار و بودند خدادانتر و همتتر واال كه ا كابر و ملوك
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فوق بعضهم <رفعنا و است> ديگر مقامي اين وليكن گفتند//// تعلقات ترك به نگريست,

/11ë . 2 Ç 1

مسÇلك عÇارف و مشÇرب صوفي Hغالب بهاÄي شيخ حوزهي شا گردان و درجات>1/ بعض

////3ì0 . ê ,239 ,ì7 . 2 ,29ë . 1 Ç 2

صاحبرياض خود زمان در و رفت تحليل به رو گرايش اين بهتدريج آنكه تا بودهاند2
اين در رسيد/ صفر به نزديك و ممكن حداقل به است دوم مجلسي زمان همان كه العلما¾
كÇاشاني فÇضل شÇاه مÇولي هÇم و داريÇم را مشÇرب عÇارف فÇيض محسن الÇم هم فاصله

/31ì . ê Ç 3

يÇن) مالالدÇك (يÇا: يÇن جاللالد مولي نوشت3/ الوافي ويرد ضد بر كه وي برادرزادهي
حكÇيم و شÇاعر و فقيه الهي به معروف اردبيلي عبدالحق ين شرفالد خواجه بن حسين

/98 Ç 99 . 2 Ç ê

پسÇر هÇم و انجاميد4/ دشمني به كه داد رخ مناظرات كركي علي شيخ با را مشرب صوفي
همعقيده نمازجمعه نداستن جايز در مذكور الهي با كه حسن, شيخ يعني كركي, علي شيخ
به ميشود نيز ه" صوفي "قدح شامل كه را اهلالضالل كفر في المقال رسالهيعمد¸ بود/

/2ì0 . 1 Ç ë

را صÇوفيانه گرايش و اعتقاد صاحبرياضالعلما¾ خود كرده5/ تأليف طهماسب شاه نام
يÇن يالدÇرض مÇولي, بن علي نوروز ين نورالد مولي باب در چنانكه ميكرده, ي تلق  گناه

/2ë8 . 2 Ç ì

صالحو ا گرهم و ف>6/ عنهميلاليالتصو <وكانلهتجاوزاهللا مينويسد: سا كنتبريز قزويني
را چه آن جمله از است, منكر را كرامتش و كشف دارد تصديق فيالجمله را عارفي ورع
باب در العددي¹ فيالمواعظ كتاباالثنيعشري¹ در عاملي حسيني د محم بن د محم د سي
امور اينگونه <صدور ميگويد: ميكندو رد است نوشته عاملي عبناثي حسن د سي  كرامات
بÇا راوي وليكÇن نÇيست/// اشكÇال از خالي ديگران از اوصيا¾, و انبيا¾ از جز من نظر در
اين و پيداست كتابش از چه چنان دارد/ ه صوفي سخنان به كامل گرايش علماست از آنكه

/29ë . 1 Ç 7

حرفهاست///>7/ آن از هم
ميان ادب و شعر اهل فراواني برميآيد ازرياضالعلما¾ كه ديگري نكات جملهي از
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/ë3 ,128 ص ,ë ج و ;ì ,119 ص ,3 ج ;387 ص ,2 ج ;ê1 ,ìì ,ì7 ,109 ص ,1 ج ر/ ك: Ç 1

بÇراي است/ بوده زياد شاعر عامليها جبل بين بخصوص است1/ ديني عالمان و فقيهان
اشعار و بوده كثاري م ملشاعر Ðاال صاحبوساÄلالشيعهوامل عاملي حر شيخ خود نمونه

/ë8 . ë Ç 2

المشÇغري د محم بن علي بن د محم شيخ وي عموي همچنين و است2 ميسروده مصنوع

/13ì . ë Ç 3

تركي و فارسي و عربي زبان سه به عربياالصل علماي بعضي حتي بوده3/ متصنع شاعري

/1ê9 ,1ë2 ص ,3 ج Ç ê

داشتهاند4/ ديوان
و حÇيدرآبÇاد بÇه شÇيعه عالمان است/ هند به مهاجر علماي فراواني ديگر نكات از

,1ì1 ,22ê ,/// ص ,3 ج ;ê2 ,91 ,1ê1 ,22ê ص ,2 ج ;39 ,ìì ,ì7 ,109 ,137 ,17ì ,22ê ص ,1 ج ر/ ك: Ç ë
113 ,1ë1

ميگرفتند5/ قرار استقبال و تكريم مورد آنجا و ميكوچيدند قطبشاهيان قلمرو
رونق وجود با اما واضح/ آن علل و است مشهور هند به شاعران و اديبان مهاجرت
اقتداري و اختيار و ميشد ايشان نثار كه تجليلي و حرمت و دين علماي و ديني علوم بازار
همان گفت بتوان شايد است/ لانگيز تأم قدري هند به هجرت داشتند, صفوي درعصر  كه
محيط, اين اشباع از پس كرد, ايران ه متوج را بحرين و حله و عامل جبل عالمان كه موجي
و اصÇطكا ك :ÂثÇم بود, دخيل شايد هم ديگر جهات البته داد/ سوق هند به را آن مازاد

العÇلما¾, كÇركي(ريÇÇاض عÇلي شÇيخ بÇا بÇحريني قطيفي ابراهيم شيخ و حلي نعمتاهللا امير برخورد نمونه: Ç ì
ماجراي نيز و 2ëê-2ëë ص سيدون, چاپ از افست روملو, التواريخ احسن با كنيد مقايسه /(2ë1.ë,1ë-19.1
گÇرديد مÇباعده" و "غÇبظ بÇه مÇنجر كÇه العاملي خاتون بن احمد شيخ با كركي) علي شيخ (پسر حسن شيخ

/(38.1)

كلي بهطور عربيتباران تصادم و تزاحم و بحريني6 و حلي عاملي, جبل عالمان بين رقابت

/(êë3 . نيافت(3 توفيق اما بود داده ترتيب را كركي شيخ قتل توطÃهي مهردار بيگ محمود Ç 7

ايرانيان7/ و بوميان با
بÇا گÇيالني تميجاني حسن قاضي نبودند, كنار بر كدورت و نقار از هم ايرانيان خود
جÇور" ارباب "معادات و روحاني ناراحتيهاي سبب به منقول و معقول در فضل مراتب

/192 . 1 Ç 8

را طبسي غالمعلي بن محمود سلطان قاÄني, ميرزا شاه د سي نميتواند8, تصنيف و تأليف
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/êëë . 2 Ç 1

راهي عالمان بعضي ميشد باعث همه اين نمود1/ تنجيس و تكفير بود, معروفي فقيه  كه

به شيعه هي مÄا معجزات در را االنس فوحات كتاب هند, به مهاجر عالمان از جرجاني يوسفعلي امير سيد Ç 2
/(ê01 . ë)نمود تأليف است صوفيه و زهاد كرامات حاوي كه جامي االنس نفحات مقابلهي

نكÇتهي شÇايد و بشÇوند داشت2, مشتري آنجا در دو هر دين" و كفر "متاع كه هند ديار
بÇه بÇحرين از حÇج سÇفر از بازگشت در عاملي مد عبدالص بن حسين شيخ كه طنزآميزي
و برو هند به هستي دنيا طالب فقط <ا گر كند: روشنتر را قضيه نوشت, بهاÄي شيخ پسرش

/221 . 2 Ç 3

بمان!>3/ ايران در ميخواهي آخرت نه و دنيا نه ا گر و بيا بحرين به آخرتي طالب ا گر
را خÇويش از اثÇري شÇاعران, هÇمچون نÇميرفتند, خÇود هÇم ا گÇر ديÇني عÇالمان
سÇلطان بÇراي آنجÇا بود, مكه سا كن كه استرآبادي مÆمن د اميرمحم Âمث ميفرستادند;

/1ëê . ë Ç ê

نوشت4/ كتاب هندي قطبشاه د محم
استقرار به مربوط و داشتند نزاع آن سر بر فقها زمان آن در كه االÐرا¾ معرك¹ مساÄل از
غÇيبت زمÇان در نمازجمعه بودن حرام يا جايز واجب, ميشد, صفويان شيعي حكومت
شيخ داشت/ وجود سليقه اختالف آن سر بر شا گرد و استاد پسر, و پدر بين حتي كه است

/2ì2 . 1 Ç ë

بÇن عÇبداهللا مولي ميدانست5/ حرام را آن حسن شيخ پسرش و واجب را آن كركي علي
كه درحالي بود نمازجمعه وجوب به قاÄل مجلسي دتقي محم مولي استاد شوشتري حسين

/19ì . 3 Ç ì

بÇلوغ اوان در مÆÇلفرياضالعÇلما¾ خود ميشمردند6/ حرام را آن شا گردش و پسرش

/231 . 3 Ç 7

فÇاضل شÇاعران از تÇجلي رضÇا عÇلي ميرزا حتي نوشته7, نمازجمعه وجوب در رسالهاي
و نمازجمعه باب در ديگر رساالت نام نوشت/ غيبت زمان در نمازجمعه منع در رسالهاي

و ;308 ,ê08 ص ,ê ج ; 88 ص ,3 ج ;ìì ,2ì1 ,2ì3 ,2ìê ,37ì ص ,2 ج ;ë ,11ê ,1ê3 ,2ê2 ص ,1 ج Ç 8
/ë ,ìë ,13ê ,172 ص ,ë ج

ببينيد/8 ذيل صفحات در را آن مÆلفان
شيخ است/ خراج حرمت يا حليت داشت حكومتي جنبهي هم باز كه ديگر مسألهي
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سÇليمان بÇن ابراهÇيم شيخ و نوشت فيحلالخراجرا اللجاج قاطع¹ رسالهي كركي علي
از وجه دريافت بودن جايز سر بر فقيه دو اين الخراجرا/ رسالهيحرم¹ او رد در قطيفي

/1ë Ç 17 . 1 Ç 1

بود1/ كرده رد را طهماسب شاه جايزهي ابراهيم شيخ زيرا داشتند, بحث نيز شاه
از آفÇتاب تحويل روز همان Hعين نوروز آيا كه بود اين فيه مختلف مساÄل از ديگر

به علي(ع) حضرت جلوس سالروز با را آن و شد داده شيعيانه رنگ يك نوروز عيد به صفوي عصر در Ç 2
دكتر ايران, در ادبيات تاريخ (رك: غديرخم/ روز سال با اختالف روز دو يكي با همچنين كردند/ تطبيق خالفت

/ 8ì ص يكم, بخش پنجم, جلد صفا,

ابراهيم ميرزا د سي موضوع اين در نه?2 يا است فروردين) به (اسفند حمل به حوت برج

/ì . 1 Ç 3

نوشتهاند3/ رساله قزويني آقارضي و نيشابوري الحسيني
طريق از Gظاهر كه بود تنبا كو حرمت يا حليت روزگار آن در ثه" مستحد "مساÄل از
فقيه و شاعر عامي, و عارف گدا, و شاه از طبقات همهي بين و يافت راه ايران به عثماني
يا موافقان و مخالفان استدالل نحوهي با دررياضالعلما¾ داشت/ وجود قليان به معتاد آدم
خÇود ميشويم/ آشنا بودند, آن حليت يا حرمت به معتقد كه كساني درستتر عبارت به
آن مخالفان داليل رد در لي مفص بحث و ميدانسته حالل را قليان صاحبرياضالعلما¾

/272 . ê ;211 Ç 210 ,207 . 3 ;ì . 2 ر/ ك: Ç ê

است4/ خواندني روزگار آن مردم قشري تفكر نحوهي با آشنايي جهت از كه دارد
مستقلي گفتار خود كه دارد يت اهم قدري به تاريخيرياضالعلما¾ نكات و فوايد اما
مÇيخورد: چشم به جايرياضالعلما¾ آن و اينجا در نيز علمايي شوخيهاي ميطلبد/
در مÇيگفتند البشر" "تلميذ مشايخش و كثرت از را خوانساري جمال آقا بن حسين <آقا

القÇاب خÇلط و تكÇرار بÇه هÇم بÇاز صÇفويه دوران در است/ طوسي ين نصيرالد خواجه لقب البشر استاد Ç ë
پÇدر ليكÇن است, ثاني شهيد لمÇعه) شرح (صاحب عاملي ين زينالد شيخ كه است مشهور Âمث برميخوريم,
عبداهللا مولي ديگران كه درحالي (2ë3 . 3 العلما¾, ميخوانده(رياض ثالث شهيد را ين زينالد شيخ بهاÄي, شيخ
عنوان اين بعدها كه ميدانيم /(20. 1 ,2ê8 ميناميدهاند(3. ثالث شهيد را خراساني تستري محمود مولي بن

گرديد/ علم بابيه دست به مقتول برغاني تقي محمد مال براي

(پÇدر بÇيگ صÇالح د محم بن عيسي ميرزا داشت>5/ لقب البشر استاد كه ميرداماد مقابل
بÇلكه خÇويشان و نÇزديكان و بÇود نÇوشتن و خÇوانÇدن و علم به مشتغل آنقدر مÆلف)
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قاطر ميگفتند ظريفان كه بود كرده آموختن به موفق را خود محلهي اهل و خدمتگزاران

/308 . ê Ç 1

فضالست1/ از هم عيسي ميرزا
كÇلمات بعضي معني و ضبط و ظ تلف ميآيد بر ازرياضالعلما¾ كه فوايدي از ديگر

/109 ص ,ê ج ; 87 , 89 ص ,3 ج Ç 2
/127 ص ,3 ج Ç 3

كÇتب (در ( كرمانشاهي)3 كرمينسي كهبنان2; كوبنان, (سبزوار), سانزوار است: فارسي

/190 ص ,ë ج Ç ê
/219 ص ,3 ج Ç ë

طرشت)5; (ترشت, دوريست خوراسان4, مينوشتهاند)/ "قرميسيني" را كلمه اين قديمتر
كيا)/ (حسن حسكا حسكه,

(عثماني) روم اهل كه بسا و كدخداست كارگردانو معني به مينويسد " كيا" معني در

/1ê0 . ê Ç ì

اصطالح كلمه, همين مناسبت به ديگر جاي و باشند6/ گرفته آن از را كÔخا) (ظ: " كها" لفظ

/301 ص ,1 ج /7

در اموره>7, بيده يعني لفالن, كيابيا Hفالن ان الفرس عرف في <يقال كرده: معني چنين را " كيابيا"
دارد/ " كيابيا" فالني ميگوييم امروز كه حالي

دررياضالعلما¾ است/ "مولي" محرف و يافته تغيير صورت "مال" كلمهي ميدانيم
مجلد همين در و 227 ص ,ë ج :Âمث تكتك, "مال" كلمهي و آمده بسيار "مولي"  كلمهي

المولي>/ يعني <المال است آمده 2ìì ص

/3ë7 . ê ;ë0 . 1 Ç 8

كÇه ايÇن و طÇبرستان8, يÇا است تفرش به نسبت كه اين و طبرسي كلمهي در بحثي

/ê39 . ê Ç 9
عÇليرضا آمÇيرزا ,ê0ì . ê يÇزدي كÇاشفا آمÇيرزا ,ë1 . 2 ين رفيعالد آميرزا ,19 . 1 جعفر محمد آميرزا Ç 10

/70 . 2

اينكه و "آقا"10, جاي به "آ" ر مكر كاربرد و است9; ميشده اطالق هم گيالن بر "طبرستان"

/179 . 2 Ç 11

ادبÇي و لغÇوي نكÇات از مسÇلمآباد11, فÇارسي نÇام بÇا است بÇوده قÇÇريهاي بÇÇحرين در
رياضالعلماست/
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لطÇيفههاي صÇاحب عÇبيد و نوشته ذال با را "زا كان" دارد, مضاعفي اشتباه جا يك

/ë32 . ë Ç 1

ميرود ر تصو است1/ پنداشته صفي شاه معاصر را وي و شمرده بدان منسوب را معروف
در ÇÇ نكÇنم اشÇتباه ا گÇر ÇÇ احوالش كه صاحبتعريفاتمشهور پيازه" دو "مال با را عبيد

اعلم/ واهللا است كرده خلط هست, رازي احمد امين تذكرهيهفتاقليم
كÇاشان در خطاب) بن عمر قاتل ,ÆلÆابول) ين شجاعالد بابا عيد به راجع هم نكتهاي

/379 . ê ;ë07 . ë Ç 2

عÇمان خÇوارج ميشود معلوم و است2 خواندني عامه فرهنگ و تاريخ جهت از كه دارد
عيد را روزش و بوده ضرب و ساز مشغول صبح تا را رمضان ماه يكم و بيست شب Âمتقاب

/380 . ê Ç 3

اسÇترآبÇادي مÆÇمن د حمÇم امير داشت/ نيز قربانيهايي بات تعص اينگونه ميگرفتهاند3/
در واهي هامي ات به ق/ / ه 1087 سال به معروف) اخباري استرآبادي امين د محم (داماد

/1ëê . ë Ç ê

بÇه هÇم را تÇنكابني گÇيالني ابراهÇيم بن حسين رسيد4; شهادت به بان متعص بهدست مكه
محل در مدينه و مكه بين آسيب همان به و زدند كتك سختي به جاهالن مشابهي, تهمت

/3ê . 20 Ç ë

دست بÇه واعÇظ سÇلطانحسين مÇولي گÇرديد5/ مÇدفون ابÇوذر قبر نزد و كرد فوت ربذه
سÇرنوشت همين به آنكه ترس از ديگري عالم و شد كشته استرآباد در سني انوشهخان

/ 88 . 3 Ç ì

نÇوراهللا قÇاضي رسÇيدن شÇهادت بÇه قضيهي گريخت6/ كرمان به استرآباد از آيد  گرفتار
است/ معروف كه هم ثاني شهيد و شوشتري

حÇاشيهي در كÇه نكÇتهاي مÇيكنيم/ ق محق تعليقات بعضي به هم اشارهاي پايان در
و 120 . 1 حاشيهي همچنين و است وارد گرفتهاند, مÆلف به ل) او مجلد (از 3ì2 صفحهي
المÇوت" "مÇالحدهي از را نÇاصرخسÇرو 232 ص ,ë ج حÇاشيهي در ايÇنكه اما /31ë . 2

نيست/ صحيح شمردهاند,



نشر اردهالي, چنگيزي اسماعيل تحقيق: و تصحيح و مه مقد سبزواري, باقر د محم مال عÇباسي, روض¹االنوار #
ص/ 909 وزيري, ,1377 مكتوب, ميراث

عباسي# روض¹االنوار

عÇصر مشÇهور علماي از فقه) در كفاي¹ و (صاحبذخيره سبزواري باقر د محم مال
اقÇران از و درگÇذشته ق) / ه 1090) سال به و ميزيسته يازدهم قرن در كه است صفوي
داشته, عرفاني گرايش دو, آن مانند و است بوده فيض محسن مال و مجلسي تقي د محم مال
مÇورد سÇبزواري باقر د محم ه البت است/ گرفته قرار قشريون بعضي تعريض مورد حتي و
مÇنصب و بÇود خÇود زمÇان بÇافرهنگ و بÇالياقت پÇادشاه دوم, عÇÇباس شÇÇاه حÇÇمايت
شيخاالسالمي منصب ل او عباس شاه زمان در بهايي شيخ همچنانكه يافت; شيخاالسالمي
از حÇمايت در را خÇود مشÇروع قÇدرت سÇبزواري و بÇهايي شيخ چون عالماني داشت/
مÇيگرفتند; به كÇار قشريون فتنه گري و تندروي از جلوگيري براي و عدالت و حقيقت
عالم بعضي خودسريهاي بر كنترلي <بايد مينويسد: سبزواري دباقر محم خود چنانكه

/ì02 Ç ì03 ص Ç 1

باشد>/1 داشته وجود نمايان
كتابي نوشتن شود دانسته كه بود جهت اين از سبزواري دباقر محم منصب به اشاره
دانست بÇايد است/ بÇوده ه موج و مناسب او قلم به كشورداري آيين و عملي حكمت در
انÇديشهي جÇريانات كÇردهانÇد, اشاره خود ل مفص مهي مقد در كتاب ح مصح همچنانكه
عقلي متفكران ديگر است, بوده فقيهان و شريعتمداران طريقهي يكي اسالم در سياسي
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/18 Ç 3ê ص Ç 1

و ساساني1] عصر سياسي آييننامههاي براساس Hعمدت] سياستنامهنويسان سوم مسلك,
تفاسير و احاديث از هم آن در چنانكه اينها; همهي از است تلفيقي اسي روض¹االنوارعب
چÇهارمقالهي و نÇظامالمÇلك سÇياستنامهي از مطالبي هم و آمده مطالبي انبيا وقصص
بÇيهقي (استاد مشكان مقاماتابونصر و نصير خواجه واخالقناصري عروضي نظامي
يك نÇيز آن نÇثر سÇبب همين به و عوفي/// الحكايات ازجوامع حكاياتي هم و خ) مور
عبارتي خوش كتابهاي جمله از و است مفهوم و خواندني جا همه گرچه نيست, دست

ميارزد/ خواندن بار يك به حال هر به و نوشتهاند صفوي عصر علماي كه است
HخصÇش و بÇوده صÇفوي عÇصر ديÇني عÇالم يك سÇبزواري چون كه پنداشت نبايد
بر او كه است اين واقع است/ فوايد از تهي كلي به كتابش نداشته, ي خاص سياسي نظريهي
نÇيز و تÇفسير) و حÇديث فÇقه, عالوهبر عرفان, و حكمت جمله (از وسيع مطالعات اثر
عبارات بعضي به دارد/ سياست از درستي دريافتهاي مستقيم, اطالعات و عملي تجارب

ميكنيم: اشاره او
مواد باشد, آرميده جهان مزاج روزي چند ا گر كه دانند تجارب اصحاب و <دانايان
حÇال يك بÇر چيز هيچ و هيچكس و ميشود جمع آن از كلي قدري و است ذخيره فساد
حÇركت بÇه قÇوي دشÇمني نÇاحيه فÇالن از كÇه نميشود خبردار كسي پيشتر و نميماند
به آن اثر بلكه نميرسد كسي به خبر آن حدوث از پيش كه بيماري مانند آمد, درخواهد

/72ë ص Ç 2

ميشود>/2 ظاهر نا گاه يك
معمول معاش ت خف و قناعت طريقهي خود دولت زمان در ل]/// او] طهماسب <شاه
ر قرÇم يتيمان و درويشان جهت مرسومات و رات مقر شيعه بالد ا كثر در و بود/// ساخته

/ê71 ص Ç 3

بود>/3
تÇمام اهÇتمام قÇناعت مسÇلك اجÇراي در خÇود دولت ايام در ل]/// او] عباس <شاه
بÇيتكلفانه لبÇاسهاي اوقÇات ا كÇثر خÇود و بÇود بد بسيار تبذير و اسراف با و مينمود
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ا گر و سازند قدوه را طريقه آن مردم تا ميكوشيد خود خرجهاي تخفيف در و ميپوشيد
(تندي) طيش كمال ميرسيد حضرت آن نظر به تكلف به جامهاي بان/// مقر و خواص از

/ê71 ص Ç 1

ميفرمود>/1 اظهار رنجش و
سياست با عملگرايانه و مصلحتگرايانه ديدي با شيعي عالم اين كه ميشود مالحظه
شÇيعيان عÇنوان بÇه صفويه كه داشت ه توج بايد است/ كرده برخورد صفوي حكومت و
فقيهان به نياز حكومت استقرار و قوام براي اما آمدند; سركار صوفي مرشدهاي و غالي
ايام آن در چون Hخصوص يافتند/ قدرت علما ل او طهماسب عصر از كه است اين داشتند/
علماي بحرين و عامل جبل و عراق از لذا نداشت, وجود ايراني شيعي عالم كافي تعداد به
عÇالمان دوم) و ل او عÇباس شÇاه عصر (يعني بعد نسل در آوردند/ روي ايران به زيادي
رزندانÇف از كسÇاني حÇتي و داشتند هم عرفاني و حكمي مشرب كه شدند تربيت ايراني
فÇتوا, فÇقاهت, عÇالوهبر بÇهايي شÇيخ ÂثÇم يÇافتند; ايÇرانÇي ات روحي عربنژاد, عالمان
طنز و حافظ لحن با و بود هم عرفان و حكمت اهل رياضيداني, و مهندسي شيخاالسالمي,
عÇارف شÇيعهي عÇلماي گÇروه اين از نيز سبزواري مينوشت/ نثر و ميسرود نظم عبيد
قوي عكسالعمل يك ÇÇ نيست ما بحث مورد Âفع كه ÇÇ بعد نسل در البته است/ مشرب
با مجلسي دباقر محم مه عال و قمي طاهر د محم مال همچون كساني و آمد پديد عرفان عليه
وني قشري صفويه اواخر در ه البت درافتادند/ مشرب عرفاني عالمان حتي و ف تصو بقاياي
از كÇه را اصفهاني ابونعيم مقبرهي و ميتاختند هم مجلسي مه عال بر حتي كه آمدند پديد
كÇاري شÇيخاالسÇالمي قدرت وجود با مجلسي مه عال و كردند ويران بود, مجلسي اجداد
را تÇندروي قÇضاياي اين بعضي كه نمودم يادآوري جهت اين از را اين بكند/ نتوانست

است/ بوده حرفها اين از قويتر موج اما ميدهند, نسبت مجلسي دباقر محم بهشخص
همزمان ( كه سبزواري دباقر محم عصر در است/ بعدي نسل به مربوط اين حال هر به
داشتند, قدرت مشرب عارف و وسيعالنظر علماي هنوز است) بوده مجلسي دتقي محم با
اين ميداد/ نشان را خود و ميآمد پديد داشت قشريگري و كوتهانديشي نمونههاي اما
و فÇتوي صÇاحب عÇالم و صÇاحبنظر فÇقيه يك عنوان به سبزواري دباقر محم كه است
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صÇوفي بÇه چÇنانكه مÇيگيرد/ درنظر را جوانب همه وسيع ديد يك با روشنبين عارف

/300 ص Ç 1

دوم مÇجلسي كÇه است روشÇي همان اين و ميتازد1 فه" متصو "جاهالن و بيصفا نمايان
حÇمله ظاهري اسباب نفي و فقر و "شالپوشي" بر و گرفته درپيش عينالحيو¸ در بعدها
كسب نه حرامخواريو استو دنياپرستي است مذموم شرع در چه آن است گفته و  كرده,

حالل/ مال و كار و
نيافته دخالت صفوي حكومت در شيعي فقيهان ا گر كه است نوشته ري مطه مرحوم
نيروگرفتن لذا ميشد/ شامات دروزيهي يا علويان مثل چيزي نيز صفويه جنبش بودند,
خÇود ايÇنكه بÇر مÇضاف بÇود, صÇوفيان رفتن پس معني به صفوي حكومت در فقيهان
تضعيف و سركوب توان حد در را خود از قبل صوفيانه طريقههاي ا كثر صفوي صوفيان
بÇه اسÇتواري تÇقيد كه ميديدند را كساني صوفيان ميان در فقيهان هم شايد بودند/  كرده
مشÇاهده را خودسريهايي قزلباش صوفي سران در صفوي شاهان هم و ندارند شريعت
باشد/ شريعتمداران دست به تعديل اين كه بهتر چه و شود تعديل ميبايست كه ميكردند
را خرقهاي و فرقهاي ف تصو آنكه ضمن ل او مرحلهي در تبار, ايراني شيعي عالمان ه البت

فيض/ محسن مال و سبزواري دباقر محم مجلسي, دتقي محم نمونه: Ç 2

مينمودند/2 دفاع معتدل عرفان از نداشتند, قبول
و قدح مقام در فقط را سبزواري دباقر محم نكرده, ه توج نكته اين به محترم مصحح
سÇبزواري قÇح بر ستيزهجويي آنكه حال ميدهد; نشان فه متصو به نسبت ستيزهجويي
راسÇتين عÇارفان و عÇالمان بÇا جÇاهطلبي يÇا و جهالت روي از كه است بوده كساني عليه
جاهل قشريان اينگونه طغيان از كه ميخواهد امور يان متصد از سبزواري درميافتادهاند/

بخوانيد: را عبارات اين نمايد/ جلوگيري مردمآزار و
بÇاب ايÇن در بÇايد پس است/ الزم دعا مواضع و معابد و مساجد ترويج پادشاه <بر
تÇا سÇازند مÇتقاعد منبر و محراب از را ايشان باشند, نداشته قابليت و اهليت كه جماعتي
سرايت ضعيفالعقل مردم و عوامالناس به ايشان مركب جهل آفت و نكنند خلق اضالل
بر نظر عوامالناس هميشه چه نيابد/ راه خلق ايمان به ضرري ايشان اقتداي از تا ننمايد///
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در باشند موسوم صالح و دانش قلت به كه مردم هرگاه و ميدارند/// واعظان و پيشنمازان
بر را احاديث و احكام عوام قلوب صرف و رياست حب جهت به شوند, دخيل امور اين
نمايند وضع تلبيس و خدعه سبيل بر احاديث كه باشد بسيار و نمايند/// حمل خود مطالب
آن مÇوافÇق را شÇرع نصوص بعيده, تأويالت به باشند داشته آن خواهش كه باطلي هر و
در قدح و نمايند تكفير بلكه كنند/// تفسيق را دانشمندان و علما كه باشد بسيار و سازند///
تحصيل خود كار در رواجي و سازند رميده ايشان جانب از را عوام تا كنند فضال دينهاي

 كنند>/
گويند باشد كرده ايشان/// مذاهب بر اطالع جهت ه صوفي كتب در نظري فاضلي <ا گر
فلسفي علوم و حكما كتب بر اطالع كسي ا گر و كافرند, همه ه صوفي و است صوفي فالني
اين زمان همهي در و زنند/ تهمتها و است كافر و است حكيم فالن گويند باشد, داشته
مÇنتظر و خÇلقند بÇدترين گÇروه ايÇن و هسÇتند نÇيز ما زمان در و باشند بسيار كسان قسم

/ì02 ص Ç 1 و 2

فرصتند>/1
دفÇاع فÇلسفي علوم به اطالع و ه صوفي كتب مطالعه از سبزواري كه ميشود مالحظه
و كنند <طغيان نشوند منع زورگو دارودستهيخشكانديشان چنانچه ميافزايد و مينمايد
داده هشدار كه ميديده را فتنه امواج پيدايش طليعهي و برسد> فضال و علما به ايشان شر
ريÇاست, و دنÇيا حب يÇا كمدانشÇي و كمعقلي روي از و گرفتهاند ت قو <جاهالن است:

كردهاند>/2 احداث سخيفه مذاهب و باطله اعتقادات
با ا گر ميگويد سبزواري است, بوده توأمان دولت و دين ايران در ديرباز از چون
اين ميكندو سقوط نيز حكومت آيد, پديد دين در سستي جاهالن ت قو جهلو  گسترش
روشÇنانÇديش فرمانروايÇان عصر در كه صفوي حكومت بود/ درستي بسيار پيشبيني
شÇاه زمÇان در امÇنيت و ثÇروت هÇم و داشت قÇدرت هم دوم و ل او عباس شاه همچون
از و گدا تا شاه از اصفهان مردم سر را بال آن افغان محمود كه افتاد روزي به سلطانحسين
روز //> سبزواري: عبارت اينك كشيد/ خواري به را بازاري و سپاهي و آورد عوام تا علما
ايشان طرف به خلق بيشتر و غالبآيند بردانايان و گيرند رواج باطله طبقهي اين بهروز
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بر نيز ملك يابد, راه دين به ضعف چون رسدو هم به دين در عظيم خللهاي شوندو مايل

/ì03 ص Ç 1

شود>/1 آن سر
مياندازيم: كتابها فهرست به اجمالي نگاهي ا كنون

/11 Ç ê9 ص Ç 2

دستنويس نسخهي براساس كتاب تصحيح است/ پرمطلب بسيار مصحح2 مهي مقد #
صورت ديگر خطي نسخهي يك و ق/ / ه 128ë سنگي چاپ نسخهي مقابلهي و مÆلف

/êì Ç ê7 ص Ç 3

است/3  گرفته
است/ (حا كمان) پادشاهان به زندگاني در آدميان احتياج بيان در كتاب مه مقد اصل

/101 Ç ë02 ص Ç ê

در دومÇي و است4 سÇلوك و عÇملي حكÇمت و اخالق يكي كه قسم دو در كتاب آنگاه

/ë03 Ç 8ì3 ص Ç ë

ميباشد/5 (حكومت) پادشاهي آداب و قواعد مراعات
كÇتابها و جÇايها اعÇالم, اشعار, روايات, شامل و شده, ه تهي خوب كتاب فهارس
تÇا مÇيكردند اسÇتخراج هÇم را كÇليدي كلمات و مصطلحات فني, مفردات كاش ميشود/

باشد/ مطالب يافتن براي  كمكي

/ 823 ص Ç ì

و اشتر6 مالك به ابيطالب(ع) بن علي عهد ترجمهي كتاب ارزشمند مطالب جمله از

/7ì0 Ç 77ê ص Ç 7

مÇضامين قان محق بعضي است/7 عبداهللا پسرش براي ذواليمينين طاهر نامه ترجمهي نيز

دانشپژوه/ دتقي محم مرحوم چاپ نهجالبالغه, شرح ر/ ك: Ç 8

كردهاند8/ برداشتهايي و تطبيق را نامه دو اين



ص/ 1ë8 ,1377 مكتوب, ميراث نشر هندي, فاضل خاقانيه, حكمت #

خاقانيه# حكمت

ه 10ì2 (متولد هندي فاضل به مشهور اصفهاني حسن ين الد تاج بن د محم ين بها¾الد
همين جمله از و داشته دستي نيز معقول در كه است صفوي عصر علماي و فقها از ق) /
است/ نگاشته هند بابري پادشاه زيب, اورنگ براي فارسي به را  كتابحكمتخاقانيه
چاپ وعدهي آشتياني ين جاللالد استاد كه است هنديتلخيصالشفا فاضل مهم تأليف
ايÇران الهي مجموعهيمنتخباتيازآثارحكماي در كتاب اين از بخشي و دادهاند را آن
از هندي فاضل برميآيد, كتابحكمتخاقانيه از چه آن حال هر در رساندهاند/ بهچاپ
او ص تخص Gظاهر و ميدهد نشان بيخبر را خود يا و است بيخبر كلي به صدرا مال مطالب
مÇباني بÇعضي كÇه است نÇميداده اجازه او عانهي متشر مذاق و بوده, بوعلي حكمت در
از كÇمتر ابÇنسينا بÇه نسÇبت قشÇريون حساسيت اينكه به نظر اما و بپذيرد/ را صدرا مال
تÇدريس يا بداند نيز را بوعلي حكمت هندي فاضل كه نميديدند اشكالي بود, صدرا مال

كند/ تلخيص را وشفا نمايد
نÇاميد, فÇيلسوف را هÇندي فÇاضل آن براساس بتوان كه چيزي درحكمتخاقانيه
اسÇالم جÇهان كتابماجراهايفلسفيدر نقد در نكته اين به جانب اين و نشد مشاهده

/ì9 ص ,ë0 شماره پژوهش, آينه Ç 1

كردهام/1 اشاره نيز دوم) (جلد
ايÇنكه و مÇفهوم, قسم 71 بيان و منطق در هندي فاضل ابتكار به ديناني دكتر البته
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است, قسم دو و سي و هزار چهار شرطيه قضاياي و قسم صد سي و هزار حمليه قضاهاي

/20 ص Ç 1

تعريف مستلزم كل تعريف اينكه به هندي فاضل اشارهي است همچنين كردهاند/1 اشاره

/21 Ç 22 ص Ç 2

نيست/2 اجزا¾
چنانكه فيلسوف/ نه است بوده فلسفهدان متكلمي هندي فاضل گفت بتوان حدا كثر
مÇمكن كÇه درحالي امكان; هم و ميداند حدوث هم را علت به احتياج مناط مسألهي در

/27 Ç 28 ص Ç 3

"فÇقر بÇيان بÇا مشكÇل ايÇن متعاليه حكمت در نيست/3 جمع قابل بودن حادث با نبودن
حسÇين سلطان شاه براي را آفرينش" غرض "بينش هندي فاضل ميشود/ حل وجودي"

/28 ص Ç ê

چاپ حال هر در است/4 نگفته سخن احتياط برخالف هرگز ديناني دكتر قول به نوشته,
است/ ارزشمند صفوي عصر فارسينويسي لحاظ از رساله اين



سنيه Ôح داستان

و حكÇايت افسانه, ه, قص شنيدن و خواندن و گفتن دنيا, جاي همه مثل هم ايران در
ميگرفته خود به ويژهاي رنگ تاريخي شرايط هر در بوده, رايج و شايع ديرباز از روايت
سرگرمكنندهي ههاي قص گاه و داشته رواج ميهني پهلواني و حماسي داستانهاي گاه است/
غÇيره و اسكندر جهانگشاييهاي يا نامهها سندباد در كه آنچنان عجايب سرزمينهاي
مدهوش را خوانندگان و شنوندگان جادو, و طلسم و غول و ديو افسانههاي گاه است/ آمده
آزمودهي و صيقلي ذهن شهري, زندگي از واقعگرا حكايات زماني ميداشته, مبهوت و
بهويژه اسي عب كاخهاي هوشرباي ماجراهاي گاه ميكرده, جذب خود به را فرهيختگان
ه, وميÇي زنÇدگي حÇقارت و گرفتاريها از ميداشته, مشغول خود به را مردم هارون قصر
و معركه گيران حرافيهاي و زبانآوريها كه همچنان است; ميساخته جداشان ساعتي
لحاظ اين از نيز صفوي عصر است/ ميآورده شگفت به را خاص و عام اصان قص و االن نق
در بÇزرگاندين از مأثÇور سÇخنان و مÇعصومين(ع) از رواياتي آنكه با و نيست مستثني

ههايي قص شنيدن و خواندن كردهاند آن حرمت به تصريح علما ا كابر از جمعي كه محرمات جملهي <از Ç 1
كÇه آنهÇا از بÇعضي يÇا و مÇعلومالكÇذب/// افسÇانههاي و حÇمزه هي صÇق مÇانند است, دروغ آنهÇا كه است
به معاصي و فسوق نسبت و انبيا تخطÃهي بر مشتمل مخالفان موضوعهي روايات مثل نيست معلومالكذب
مگÇر ايÇنها, امثال و شيعه علماي ا كابر بر افترا يا صوفيه, مبتدعهي كرامات يا جور, خلفاي مدح يا ايشان,
النÇÇقض, كÇتاب بÇر ارموي ث محد تعليقات شود>/ مضطر تقيه براي از يا باشد آنها ابطال و رد غرض اينكه

/(2ê3 ورق معتمدي, چاپ مجلسي, اليقين حق از نقل 991.2(به

مجموعهي ا گر اما ميآوردند1 شنيدن داستان داستانسراييو كراهيت دستكم يا حرمت
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باقيمانده منظوم و منثور بلند, و كوتاه سرگرمكننده, و مذهبي بزمي, و رزمي داستانهاي
اين در باشد/ بعد و صفوي عصر به مربوط آن نيم از بيش شايد آوريم, درنظر را گذشته از
كتاب يك از بيش ( كه كرد حسين همچون ابتكاري كلي به داستانهاي از گذشته دوره
جديد تحريرهاي هم قديم داستانهاي از دارد), خود با را صفوي عصر نشانههاي تاريخ,
ي تÇح االن قÇن حكÇيم), مÇنوچهر تÇحرير (مثÂ:اسكندرنامهي نگاشتهاند مذهبي روح با
تا ميدادند ربط علي(ع) حضرت پهلوانيهاي و رشادتها با را "رستمنامه" داستانهاي

و مÇجوس افسانههاي و دروغ ههاي قص شنيدن اختيار و علي(ع) ذ كر از رميدن است منافق عالمات <از Ç 1
/1ê2 طاهري, انتشارات مجلسي, دباقر محم مرحوم حلي¹المتقين فضايلعلي(ع)>/ بر غيره و شاهنامه

ندهند/ دست از قهوهخانهها در را خود مشتريان Hضمن و نشوند1 نفاق عنوان مشمول
يا تنوخي الشد¸ بعد مانندالفرج قديم مجموعههاي در كه حكاياتي ديگر سوي از
مÇانند مÇجموعههايي در جديد تحرير و انشا با بود آمده گرد عوفي/// الحكايات جوامع

از <تÇصاويري عÇنوان: تÇحت ,ì شÇمارهي فÇرهنگي, كيهان در قرا گزلو ذ كاوتي رضا علي مقالهي به ر/ ك: Ç 2
فراهي>/ برخوردار ميرزا داستانهاي در دهم قرن زندگي

طÇبق حسÇيني/// يÇن جدالدÇم يازين¹المÇجالس فراهي2 برخوردار محبوبالقلوبميرزا

گرديد/ بازنويسي زمان سليقهي و ه روحي
جÇديد محتواي اصلي ساختمان حفظ با موجود و قديمي داستان يك در هم  گاهي
انÇدروي معني و است پيمانه چون ه قص> كه ميبستند كار به را مولوي قول و ميريختند
در كه است دانايي و زبانآور كنيز حسنيه است/ داستاني چنين حÔسنيه است>/ دانه بسان
بÇا عÇلي(ع) بودن بالفصل خليفهي قضيهي سر بر اسي عب خليفهي شيد هارونالر حضور
خÇود جÇاذب, داسÇتان ايÇن Çا ام مÇيآيد/ غÇالب همه بر و ميكند بحث سني دانشمندان

دارد/ جالبي تاريخچهي

فروغي, (چاپ ف تصو سرچشمهي در نفيسي 81ê.2 و 127.1 نفيسي) (سعيد نثر/// و نظم تاريخ ;20.7 الذريع¹, Ç 3
العلما¾ رياض صاحب ضمن در مجلسيهست(?)/ قلم به حسنيه از ديگري ترجمهي مينويسد (1ëص ,13êì
نÇزه¹ صاحب الحسن بن محمد بن حسين شيخ حسنيه, عربي اصل نويسندهي كه گفتهاند: بعضي مينويسد:

كرده(81.2)/ رد را قول اين خود و است, الخاطر تنبيه و النواظر

طÇهماسب شÇاه مÇعاصر اسÇترآبÇادي3 اهللا ولي بÇن ابراهÇيم مولي نويسندهيحسنيه
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ق/ / ه 930 Ç 98ê سلطنت: Ç 1

نÇزد را داستان اصل ق/ / ه 9ë8 سال به مكه سفر از بازگشت در كه است عي مد صفوي1
ايÇران بÇه و گÇرفته نسÇخه آن از و ديده دمشق در بود, مشهور ورع و ع تشي به كه دي سي
و رسÇانيده> ت ودÇم و مÇحبت ارباب مسامع به سنت اهل با را <مباحثهيحسنيه آورده,
از عÇزيزي التماس به بنا نبود حظ آن از را عجم محبان ا كثر و بود عربي به رساله چون
مÇرعي را تكÇلف طÇريق عÇبارت در نÇموده, ترجÇمه فارسي به را رسالهيحسنيه احبا¾
و باشند محظوظ آن شنيدن و نوشتن و خواندن از عوام و خواص از كس همه <تا نداشته,
و مقبول و يافته تمام اشتهار زماني اندك در مذكوره رسالهي اميرالمÆمنين(ع) بركت به

/1 Ç 2 ص حلي¹المتقين), ضميمهي شده (چاپ حسنيه رسالهي Ç 2

گرديده>/2 مخالف و موافق مطبوع
عبارات سادگي و شيوايي رسالهيحسنيهو شهرت مقبوليتو از چه آن بگوييم بايد
قÇلم به خوب فارسينويسي از است نمونهاي نثرحسنيه و است حقيقت عين نوشته, آن
قلم رسالهيمجمعالمعارفومخزنالعوارفبه با ا گرحسنيهرا چنانكه عصر; آن علماي
مه الÇع حÇلي¹المÇتقين بÇا ي تÇح و صÇفوي, عÇصر علماي از صالح د محم بن شفيع د محم
ابراهيم مولي نثر كنيم, مقايسه شده, طبع مجلد يك در كتاب سه هر كه مجلسي دباقر محم
ÂÇاص اوقÇات بÇعضي را شÇفيع د محم نثر و است بهتر مجلسي نثر با قياس در استرآبادي
ميكند/ تبعيت عربي از هم جمله تركيب و كلمات ترتيب در چه شمرد, فارسي نميتوان
قابل و است ارزنده خود جاي به كه صفوي عصر ديني كتب نثر مبحث اين از حال هر به

ميشود: آغاز چنين داستان برميگرديم/ بهحسنيه و ميگذريم بررسي,
كه است عبارت همين براساس Gظاهر و رازي///>, ابوالفتوح شيخ از است <روايت

ق/ / ه 1130 متوفي افندي عبداهللا ميرزا Ç 3

اصل ديگران, و نفيسي سعيد و تهراني بزرگ آقا شيخ او تبع به و صاحبرياضالعلما¾3
كÇه قÇزويني مهي الÇع و دانسÇتهانÇد مÇعروف ر مفس ابوالفتوح شيخ از را رسالهيحسنيه
نÇوشتهي جÇز دليÇلي كرده, استقصا را رازي ابوالفتوح آثار و احوال به مربوط اطالعات
صاحب آنكه حال باشد/ ابوالفتوح از اصلحسنيه كه نميدهد اراÄه صاحبرياضالعلما¾
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(و انÇتسابحسÇنيه كÇه گÇويد و نÇوشته, ترديد قيد به را مطلب اين Hشخص رياضالعلما¾

مÇينويسد: بÇهخصوص حسÇنيه مÇورد در و نÇيست, ثÇابت ابوالفتوح به رسالهييوحنا)
تÇلك اول مÇن يلوح كما مروياته من انه ال الفتوح ابي الشيخ عن مروي¹ الرواي¹ تلك ان <يحتمل

/1ë9.2 رياضالعلما¾, Ç 1

قÇاطع دليÇل نيست/ ابوالفتوح از هم روايت حتي ديد خواهيم كه طوري به اما الرسال¹>1;
و درفÇهرست يÇن منتجبالد كه است آن ابوالفتوح به رساله اصل انتساب نفي در ديگر

نكردهاند/ اشاره بدان مناسبت كمال وجود درالنقضبا رازي عبدالجليل
ابÇوالفÇتوح بÇه مشÇابهي رسÇالهي صاحبرياضالعلما¾ نوشتهي به كه دانست بايد
بهترين جستجوي در نومسلمان نصراني يك جا اين در ناميوحنا/ به است بوده منسوب
شÇافعي و مالكي حنفي, بر ايرادهايي آنكه از پس و اسالمي فرق ميان در است مذاهب
نشاندن كرسي به براي است بوده مÆثر بياني شيوهي يك اين ميشود/ شيعه ميكند, وارد
را مطلب خودبهخود نامدار, عالمان بر كنيز يك غلبهي نيز درحسنيه همچنانكه مطلب,

تÇبريز چÇاپ النÇعماني¹ انÇوار در يÇوحنا رسÇالهي از فÇقراتÇي HمنÇض /1ëê.1ë الذريÇع¹ ;7 ,ê0ì.ë ريÇاضالعÇلما¾ Ç 2
است/ شده نقل 37ê Ç 37ë ص ,2 ج 1379 ق/,

ق/ / ه ììê متوفي Ç 3

كÇتاب نÇيز طÇاووس3 بÇن ين رضيالد د سي ميسازد2/ طعنهآميزتر و جاذبتر و مÆثرتر
اثÇبات را اثÇناعشريه يت قÇاح ذمÇي عبدالحÇميد زبان از نوشته, مايه همين در طراÄفرا

علما بعضي حتي و ناميده, الذمي عبدالمحمود را خود رساله اين در ين رضيالد مينمايد/

/1ë9.2 رياضالعلما¾, Ç ê

در هم طاووس بن ين جمالالد د سي پنداشتهاند4/ واقعي را مستعار نام اين افتاده, اشتباه به
نÇاميده مكاتب اسماعيل بن عبداهللا را خود ه تقي باب از العتر¸, فيغبن العبر¸  كتابعين

/7ë.1 همان, Ç ë

است/5
عالمان اينكه نيز و است ابوالفتوح به انتسابحسنيه رد شد معلوم جا اين تا چه آن
داستانگونه رواياتي و ميكردهاند استفاده خود كتب در مستعار اسامي از داليلي به شيعه
ا كÇنون ميدادهانÇد/ ترتيب باشد, مناظره و بحث بهويژه ديني مضمون يك محتوي  كه
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داشته, منسوب ابوالفتوح به كه آورده, كجا از را داستانحسنيه استرآبادي ابراهيم ببينيم
خود نيست, تاريخ به مستند چون باشد, هم ابوالفتوح از روايت بعيد, بسيار بهفرض ا گر

,1 ج ادبيات, دانشكدهي كتابخانهي خطي نسخههاي (فهرست دانشپژوه تقي محمد آقاي دانش, نشر Ç 1
و دانسÇته, نÇامحتمل بسÇيار را رسÇاله ايÇن داستان وقوع تاريخي داليل به (210 Ç 208 صص ,1339 تهران,
بÇا نÇاطفي كنيز "داستان روي از Hاحيان ق, / ه 9ë8 سال حدود همان در رساله اين كه است داده قوي احتمال

باشد/ شده ساخته اوس قاضي قر¸العين در هارون"

است/1 آورده كجا از را حكايت اين ابوالفتوح
بÇه مÇربوط داسÇتانهاي بسÇياري كÇنيم ويكشبرجÇوع كÇتابهÇزار بÇÇه ا گÇÇر
شب تÇا سÇوم و سÇي و چÇهارصد شب در جÇمله از مÇيشود, يافت آن در هارونالرشيد
كÇه مÇيگويد پادشاه براي را بينظير" " كنيز حكايت شهرزاد هشتم, و پنجاه و چهارصد

ليÇل¹, و ليÇل¹ الف بعد(بÇا به 317 ص علمي, عليا كبر چاپ طسوجي, عبداللطيف ترجمهي شب, يك و هزار Ç 2
شد)/ مقايسه م, 1839 الهندي¹>, الممالك في االنجريزي¹ الدول¹ <سكرتر مكناطن وليم اهتمام به كلكته, چاپ

است2: اين خالصهاش

همهي به و است زيباروي است/ ثروتمندي بازرگان فرد به منحصر فرزند ابوالحسن
دارد هرچه و ميپردازد اشي عي به نااهل رفيقان اغواي به پدر مرگ از پس آراسته, هنرها
ميگويد او به ميبيند, را خواجه پريشاني چون كنيز نام/ د د و ت كنيزكي اال ميدهد/ دست از
كه گويد چون و ميفروشم سرخ زر دينار هزار ده به بگو و ببر هارونالرشيد نزد مرا  كه
خليفه جز و است استاد فنون همهي در و ندارد نظير من كنيز بگو است, گران قيمت اين

نشايد/ را
گفت <خليفه گاه: آن ميگويد/ را مطلب مهي مقد و ميبرد هارون نزد را كنيز خواجه
و لغت و تفسير و فقه و شعر و نحو ايهاالخليفه گفت كنيزك ميداني? چه علوم از د تود اي
و خواندهام قراÄت هفت قرآنمجيدبا بدانم/ مساحت و قسمت و ستاره/// علم و موسيقي
منسوخ و ناسخ و بدانم را او سجدههاي و عشرها و ربعها و جز¾ها و آيهها و سورهها عدد
علوم به هستمو آ گاه موثق مرسلو ازمسندو را شريفه احاديث بشناسمو او نزول سبب و
در مرا علوم اين بيشتر و كردهام نظر معاني منطقو و حكمت و فلسفه هندسهو و رياضي
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كنم رقص و تغني ا گر شناسم, نيك پرداختن نغمه و تارزدن و خواندن شعر و است خاطر
بكشم///>/ را جوان و پير بيارايم را خويشتن ا گر و بفريبم را زن و مرد

ايÇن بÇا تا ميآورم حاضر را حكيمان و عالمان من ميگويد كنيز صاحب به هارون
را او قيمت من نمود, مجاب را ايشان كنيزك ا گر كنند/ مناظره كرد, دعوي چه آن در  كنيز

ميخورد! خودت درد به كنيز وگرنه هم ميد تو به

معروف/ متكلم نظام, Ç 1

و قÇاريان نيز و كند بغداد راهي را سيار1 ابراهيم كه مينويسد بصره عامل به هارون
بفرمود خليفه گاه آن ميسازند/ حاضر را فالسفه و حكيمان و مان منج و طبيبان و عالمان
او براي از بود/ درخشان ستاره چون درآمد/ بيپرده <او آورند/ حاضر را نام د تود  كنيزك

بنهادند///>/ ين زر  كرسي

استرآبÇادي ابراهيم مولي داستان در كه نازككاريهايي مقايسهي نظر از نيست بد
بياوريم: داستانحسنيه از را قسمت اين قرينهي ميخورد بهچشم

از فراوان نعمت با بازرگان بود مردي هارونالرشيد, خالفت ايام و دولت زمان <در
امام مالزمت در پيوسته و داشت طاهرين بين طي خاندان محبت به شهرت و بغداد مشاهير
و امÇوال ديÇن اعÇداي ظÇلم بهواسطهي حضرت شهادت از بعد بود/ د(ع) محم بن جعفر
اال نÇماند چيزي هيچ را او و نهاد رو بدو فاقه و درويشي و رفت دست از تمام او اسباب

محترم حرم در سال ده ت مد و داده مكتب به و بود خريده را وي پنجسالگي در كه  كنيزي
معارف و دينيه علوم مطالعهي به سال بيست قريب و نمودي, د ترد صادق(ع) جعفر امام
چÇون بÇود/ حسنيه وي نام و نداشت نظير نيز مالحت و حسن در و بودي مشغول يقينيه
تو كه نمود/// روزگار شكايت اظهار خود كنيز با روزي يافت اشتداد خواجه بر فقر ت شد
خÇواجÇه اي گÇفت: حسنيه بكني/ فراست به من كار چارهي بايد فرزندي/ مثابهي به مرا
بÇه كÇني اظÇهار و نÇمايي عÇرض و بÇري هارونالرشÇيد پيش مرا كه است آن در صالح
كه دارد چههنر وي كه گويد ا گر خليفتي; زر دينار صدهزار بگو پرسد ا گربها و فروختن;
بحث او با شرعيه و دينيه علوم در و شوند حاضر علما تمام ا گر كه بگوي ميكني, بها اين
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حاشا گفت: بشنيد, سخن اين چون خواجه نگردد/ ملزم مغلوبو آيدو فايق همه بر  كنند,
آ گاه تو سيرت حسن و كيفيت بر آنكه از بعد ظالم آن كه مبادا كنم/ چنين كاري من  كه
مÇحبت بركت به كه مترس خواجه اي گفت: حسنيه بگيرد/ من از ترا طريق هر به شود,
خدا به توكل و برخيز كرد/ نتواند جدا تو از مرا كسي هست حيات مرا تا رسول بيت اهل
خÇواجÇه نÇمود/ تÇمام مÇبالغهي باب اين در و شد خواهد چنان است خير آنچه كه  كن
احوال كيفيت و رفت بود, هارون وزير كه برمكي خالد بن يحيي خدمت به و برخاست
و سيرت و صورت يحيي چون بياور/// را كنيز برو گفت: يحيي كرد/ عرض را كنيز و خود
عرض به را حسنيه قضيهي و برفت ساعت در و شد ر متحي كرد, مشاهده را حسنيه بالغت
برقع درآمد هارون مجلس به حسنيه چون كردند/ حاضر را حسنيه تا گفت هارون رسانيد/
چÇنانكه بخوانÇد وي مدح در چند شعري و آورد جاي به هارون دعاي كشيده, روي به
وي صورت چون هارون برداشتند/ حسنيه روي از برقع تا بفرمود آمد/ خوش را هارون
بÇهاي گÇفت: هارون كردند/ طلب را وي خواجهي تا گفت و برخاست بياختيار بديد, را
خليفتي زر دينار هزار صد به و بگفت وي نام خواجه چيست? وي نام و است چند  كنيز
گفت: خواجه ميكني? بها چنين را وي واسطه چه به گفت: و برآشفت هارون كرد/ قيمت
را او شرعيه مساÄل و دينيه علوم در شوند, جمع زمان علماي همهي ا گر كه جهت آن از
مرا كنيز بزنندو ترا گردن كه بفرمايم شود, ملزم مقنعو ا گر گفت: هارون كرد/ نتوانند مقنع
دينار هزار صد تا بفرمايم گفت: كني? چه كرد, نتوانند ملزم را وي ا گر گفت: خواجه باشد/
يك تا بده مهلت مرا گفت: كردو انديشه خواجه باشد/ ترا نيز كنيز دهندو تو به خليفتي زر
احÇوال كه گفت و آمد كنيز نزد خواجه داد/ مهلت هارون كنم/ حكايت كنيز با ديگر بار

/2 Ç 3 ص (پيشگفته), حسنيه رسالهي Ç 1

مدار>1/ اندوه خواجه اي گفت: جواب در كنيز است/// چنين

واقع در شد/ روشن داستان جزÄيات بودن متفاوت و چهارچوب يگانگي اينجا تا
نوازنده, و خواننده موسيقيشناس, و است رقاص كه خليفه كاخ آراي مجلس كنيز د تود
و مÇنطق طب, نÇجوم, فÇلسفه, در ديÇني و قÇرآنÇي دانشهاي عالوهبر علوم از درضمن
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كام و ربودن دل اهل اما زيباست كه كشيده رخ به برقع حسنيهي به دارد, دست معاني///
دارد, هÇدف بÇحثش از و است استاد شرعيه" و "دينيه در تنها علوم از و نيست بخشيدن
ويك هÇزار در است/ طهماسب شاه و شيد هارونالر عصر تفاوت اين و ميشود تبديل
قالب داستان اينجا است, هنر براي هنر ندارد, سرگرمكنندگي جز مقصدي داستان شب

چنين دستكم (يا داشت حياتي جنبهي صفوي حكومت براي كه عقيدتي مناظرهي يك
هدفدار/ و است د متعه هنر ميگيرد, قرار ميكرد) عا اد

و م نجÇم طبيب, قاري, محدث, فقيه, ترتيب: به د تود برگرديم/ ويكشب بههزار
<بÇه ميرسد: نظام به نوبت تا ميكند را جامهشان و ميسازد مغلوب را فيلسوف" "حكيم
تÇو كÇه شد يقين مرا بلي گفت: كنيز مكن/ گمان ديگران چون مرا گفت: و بيامد او سوي
تÇا داد خÇواهÇد نÇصرت مÇرا تÇعالي خداي و كردي خودبيني تو آنكه از هستي, مغلوب
در تو صالح بياورد ديگري جامهي تو براي از كه ميفرستادي كسي ا گر بكنم/ ترا جامهي
او به كنيز سازم/ عام و خاص رسواي ترا و كنم غلبه تو بر سوگند خدا به گفت: نظام بود/ آن
هÇم نÇظام آخر و ميكنند جواب و سÆال به شروع و كن///> آماده سوگند ارهي كف  گفت:
و بÇبازند د ودÇت بÇه كه است نراد و شطرنجباز نوبت گاه آن ميگردد/ مغلوب خواهناخواه
خÇليفه چÇنانكه ميآرد نشاط به را حاضران و مينوازد عود هم پنجه يك كنيز, باالخره
و دهÇاد خÇير ترا خدا يعني فيك, <باركاهللا ميكند: تحسينش بياختيار و ميآيد بهنشاط
گفت < كنيزك كن/ تمنا من از خواهي چه هر ميگويد: كنيزك به و بيامرزاد>! ترا استاد
و برگرداند خواجهاش به را او خليفه كني> رد خود خواجهي به مرا كه است اين من تمناي
<به را خواجهاش و خواجهاش به دينار هزار صد يك و داد جايزه كنيز به دينار هزار پنج

/329 ص علمي, ا كبر علي چاپ شب, يك و هزار Ç 1

بنواخت>/1 نديمي منصب

/28 ,ì2 ص Ç 2
/ê ص Ç 3

قÇاضي است3/ عوني خالد بن ابراهيم گاه و نظام2 ابراهيم Hعمدت حسنيه بحث طرف
حسÇنيه, ميشوند/ غايب و مينمايند چهرهاي صحنه در سايهوار هم شافعي و ابويوسف
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مÇيگويد: بÇحث آخÇر در و مÇيسازد مÇجاب و مغلوب و خفيف و خوار را نظام ابراهيم
كفر و بيت اهل مناقب و فضل از ناتوان شكستهي اين خليفه دولت به كه والمنه <الحمدهللا
دهشت و بÇيخوف و عÇالنيه داشÇتم, خاطر در چه آن ايشان اعداي مخالفت و زندقه و
اين به خاندان محبان از كس هيچ و نمودم دليل و ت حج با دين اعداي الزام و كردم ظاهر
تا كه خدا به نشده, ماللت را خليفه ا گر و شده ضعيفه كنيز اين كه بود نشده موفق دولت
بگويم چندان ايشان فضايل و بيت اهل مذهب حقيقت بر نمايم دليل اقامهي نشوم منقطع

نباشد>/ احصا ت قو را مستمعان  كه
حقيقت و نكرديد تقصير هيچ شما گفت: و كرد حسنيه به رو برمكي خالد بن يحيي
موافق از اعيان و امرا سالطينو جميع و خالد بن يحيي گاه آن كرديد/ ثابت را خود مذهب
تÇحسين كÇردند, دعا را حسنيه بودند, حاضر مجلس آن در عالم ممالك از كه مخالف و
اهÇل طريق و دادند خود مذهب تغيير نفر چهارصد روز آن در گفتند/ آفرين و نمودند
و نشد شيعيان ض متعر و نكرد سادات قصد ديگر روز آن از هارون و كردند اختيار بيت
و طلبيد را حسنيه و نمود نوازش و دادند فاخر خلعتهاي بار ديگر را حسنيه كه بفرمود
كÇنند/ ضÇايع ترا كه مبادا باشد/ خواهد, كه كجا هر برو/ شهر اين از كه گفت را او آهسته
و آمدند بيرون خوشحال و شكفته وي مجلس از بوسيده را هارون او خواجهي و حسنيه
حسنيه بودند, محب كه آنهايي جميع و بود بيت اهل خاندان محبان از كه هارون عم پسر
از آمده/// زير به ين زر كرسي سر از روسياه و شرمنده ابراهيم نمودند/ بخشش و نوازش را
با هارون عم پسر و ميخنديدند و [ كرده] خر تمس ايشان بر خاليق و آمده بيرون مجلس
بغداد شهر از پنهاني بسيار, جمعيت و خود خواجهي با حسنيه و مينمود/ خر تمس ايشان
و رضا(ع) امام خدمت به را خود و شدند رسولاهللا بهي طي مدينهي هي متوج آمده, بيرون

/ì2 Ç ì3 ص (پيشگفته), حسنيه, رسالهي Ç 1

رسانيدند>/1 بيت اهل سادات باقي
داستانحسنيه, در هارون هم داستانهزارويكشبو در هارون هم كه است مسلم
از كÇه است ايÇن نكÇته اما دارند; فاحش تفاوت واقعي هارون با و داستانياند شخصيت
اهل به متمايل و ع متشي خيلي يا است شيعه Hباطن كه آدمي شكل به هارون تصوير همين
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كه چرا الگويهزارويكشبساخته, از را داستان نويسنده, كه برميآيد شيعيان, و بيت
در شÇاهعباس (مثل است محبوب هم روي بر چهرهي يك ويكشبهارون درهزار
هارون كه ميدانستهاند استرآبادي ابراهيم يا ابوالفتوح وگرنه صفوي)/ عصر داستانهاي
شيعه كدام و كيست ببرد/ بين از و كند شكارشان تا بود علويان دنبال به كنار و گوشه هر در
كرده فراموش هارون زنجير و زندان در را جعفر(ع) بن موسي جانسوز شهادت كه است
و است شيعيان و خاندان دوستدار هارون گويا كه كند تصوير و ر تصو چنين گاه آن و باشد
يك ديد از من كه كند ر تصو خواننده مبادا كرده! گير "مخالفان" ميان و ميكند ه تقي خود
دعÇبل داشتهانÇد/ را ديد همين نيز او معاصر شيعيان مينگرم/ هارون به امروزي شيعهي

گويد: مأمون و هارون معاصر شيعي شاعر
العÇÇبر مÇÇن هÇÇذا شÇÇرهم قÇÇبر و كÇلهم خÇيرالنÇاس طوس في ان قبر

ص321/ مصر, دارالمعارف, ششم, چاپ ل, االو العباسي العصر العربي, االÑدب تاريخ ضيف, شوقي Ç 1

ضرر1 من الرجس بقرب الزكي علي ال و الزكÇي قرب من الرجس ينفع ما
نÇاميده "رجس" را نÇعشش و كرده معرفي مردم همهي بدترين را هارون شعر اين در  كه

است/
ل حوÇت حسÇنيه بÇحث اثÇر بر Gظاهر و است شيعه مخالف هارون داستانحسنيه آغاز در
ديÇن? كÇدام و مذهبداري چه حسنيه اي گفت: <هارون ميكند: پيدا روحي و عقيدتي
اي گفت: هارون او/ بيت اهل و د(ص) محم حضرت مبين دين طريق بر گفت: [حسنيه]

كنند حاضر را علما تا بفرما زمان خليفهي اي گفت: حسنيه بود? كه وصي و خليفه حسنيه
يحيي خود وزير است/ بيت اهل طريق بر كه يافت هارون بگويم/// باشد, گفتني چه آن تا
وزيÇر بكشند/ را وي تا بفرما ماست/ مذهب و طريق بر نه كنيز اين گفت: و كرد طلب را
بايد قتل به را وي كنند, ملزم را او علما چنانچه ا گر است/ كرده بزرگي دعوي وي  گفت:
صÇورت ايÇن در شÇوند, ملزم و مغلوب وي از علما چنانچه ا گر و وجوه اقبح به رسانيد
آيد, فاÄق فضال و علما جميع بر كه كنيزكي كه چرا گردد; الزم خليفه ذمهي بر او رعايت

/ì3 ص حسنيه, رسالهي Ç 2

نباشد>/2 اليق او  كشتن
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خالد ابن يا [نظام ابراهيم داستان, خاتمهي در ميبريم/ پايان به را مقاله نكته يك با
ر تغيÇم حسنيه بر را هارون كه ميزند حرفي و باشد داده خرج به خبثي ميخواهد عوني]
حمايت و ميآورد هارون) جد) پيغمبر عموي عباس فضليت در حديثي حسنيه سازد/
"رشوه" اين از خليفه و مينماياند باز خطاب بن عمر خالفت زمان در عباس از را علي(ع)

نمود>/ آزاد مجادله در و بنواخت را <حسنيه شده, خوشحال
نÇويسندهي و عÇالم استرآبادي ابراهيم مولي چگونه كه دريافتيم گذشت, چه آن از
گناهآلودهزارو هواي و حال با تفنني داستان يك است شده موفق صفوي عصر زبردست
و چÇم بÇا هÇدفدار داستان يك آن از و دهد قرار مذهبي موضوع يك قالب يكشبرا

بÇوده عÇام و خاص ه توج مورد قرن چهار از بيش كه داستاني بسازد/ دراماتيك خمهاي

از اسÇالم" اهÇل "عÇقايد بÇخش در مÇيزيسته ايÇران در م) حدود(1812 در كه ملكم سرجان نمونه براي Ç 1
نشان عصر آن در را داستان اين شيوع كه ميآورد بزرگ صفحهي چهار در را حسنيه داستان خالصهي  كتابش
ميگويد ملكم سرجان اينكه /(193 Ç 189 ص ,2 ج ق) / ه 1323) حيرت, ميرزا ترجمه ايران, ميدهد(تاريخ
حÇدود بÇايد داسÇتان وقÇوع تÇقريبي تÇاريخ و است اشÇتباه داده, رخ هارون خالفت اوايل در حسنيه داستان
هارون از كه متشيعي چهرهي و است بوده بغداد زندان در جعفر(ع) بن موسي موقع آن در كه باشد 182ه / ق

باشد/ درست نميتواند تاريخي لحاظ به شده اراÄه داستان اين در

است/1





قرا گزلو/ ذ كاوتي عليرضا ,1380 ل, او چاپ صدرا, اسالمي حكمت بنياد متعاليه, حكمت و صدرا مال #

متعاليه# حكمت و صدرا مال

تهران/ Ç 78 خرداد اوايل Ç 1

شÇد, برگزار فراوان تبليغات و چندساله تمهيدات با كه صدرا1 مال جهاني همايش از
است فارسي گزيدهي مقاالت مجلد دو ميرسد, خوانندگان عموم بهدست تا كنون آنچه
مÇقاله ìê HمعÇج و شÇده) ترجÇمه عربي از مقاله يك و انگليسي از مقاله چهار ه البت ( كه
بايد كه بود غرب جهان به متعاليه معرفيحكمت همايش اين اهداف جمله از ميشود/
متوسط خوانندهي براي حاضر مجموعهي حال هر به شد/ درآينده آن بازتابهاي منتظر
در پÇژوهش بÇه را مÇطالعه اهÇل ايÇرانÇيان دستكÇم و است سÇودمند ص تخصÇم حتي و

ميسازد/ مشتاقتر صدرايي انديشههاي
مÇيان از و است مÇنتخب HاعدتÇق مÇجلد دو ايÇن در شده گردآوري مقاالت آنكه با
كÇه است برجستهتر بعضي نيز مقاالت اين بين شده, گزيده تعداد اين برابر چند تعدادي
بÇه را خوانندگان و ميكنيم اشاره برخي به تازه تقرير با يا و تازه مضامين معرفي بهلحاظ

ميدهيم/ ارجاع كتاب اصل
مÇباحث بÇا را اربÇعه Alparsalan)اسفار Acikgence) گنج آچيك ارسالن آلب Ë

كرده: تطبيق فلسفه اصلي
وجودشناسي = الحق) الي الخلق (من ل او سفر

جهانشناسي = بالحق) الخلق (في دوم سفر
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الهيات و كالم = الخلق) الي الحق (من سوم سفر

/ 8 . 1 Ç 1

مÇعقولي تÇوجيه كÇه معادشناسي1 و انسانشناسي = الخلق) في (بالحق چهارم سفر

/ëê ص ,1 ج Ç 2

است2/
صدرا> مال از كوربن هانري <فهم مقالهي در (Herman Landolt) لندلت هرمان Ë

/2ê.1 Ç 3

و شÇرح بÇه خÇاص ه وجÇت صدرا3, الÇم انقالبي مابعدالطبيعه ميكند: اشاره ي مهم بهنكات
معادشناسي بر كوربن تأ كيد باالخره و سهروردي, برحكم¹االشراق صدرا مال تعليقات
هويدا كافي شرحاصول در صدرا مال خاص شيعيانهي رويكرد صدرا/ مال بيان طبق شيعه

/2ë . 1 Ç ê

با را اسالمي فلسفهي كار و نيست محور اروپا مستشرقان, ديگر برخالف كوربن است4/

/2ì . 1 Ç ë

نميانگارد5/ پايانيافته ابنرشد و الي غز
آمده صدرا كافيمال شرحاصول از نقل به صدرا> مال نظر از علما و <علم مقاله در Ë
باشد, گرفته بيواسطه يا باواسطه شنيدن, يا روايت طريق از را خود علم كه < كسي است:
اما شود/// شبهه و شك دچار خود علم به نسبت است ممكن كه چرا نيست, حقيقي عالم
او علم باشد آورده بهدست الهي كامل الهام قدسيو برهاندرخشان از را خود علم كه  كسي

/38 . 1 ص Ç ì

نميشود>6/ زايل
بÇهصورت عÇرفا از صدرا الÇم نقلقولهاي C.V.Ernst ارنست و/ كارل/ مقاله در Ë
ه البت اوست/ شارحان و ابنعربي به رجوع بيشتر همه از پيداست كه شده احصا¾ آماري

/ëë . 1 Ç 7

ا گر كه كرد يادآوري بايد اينجا در است7/ شده اشاره نيز سمناني وله عال¾الد و الي غز به
اسÇتقصا¾ فÇهرست آن در شÇود, ا كÇتفا جلدي) نه (چاپ اعالماسفار فهرست به Hصرف
حسÇاب ايÇن بÇا نÇميكند/ اشÇاره اشخاص نام به هميشه صدرا مال وانگهي نيامده, بهعمل
در است/ بÇيشتر خÇيلي او خÇود و ابنعربي شارحان به صدرا مال ارجاعات من به گمان
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اثÇولوجيا از نÇقلقول كÇه شÇده احÇصا¾ نÇيز دراسÇفار اشÇاره مورد حكماي مقاله همين
و مورد/// ì7 افروديسي, اسكندر از مورد 133 افالطون, از مورد ëë ارسطو, به (منسوب
19ë رازي فÇخر از مورد, 283 سهروردي از مورد, 7ì7 ابنسينا از اسالمي حكماي بين
نÇام مÇورد/// 73 ميرداماد از مورد, 1ë3 دواني از مورد, 1ì0 طوسي ين نصيرالد از مورد,

/ë7 . 1 Ç 1

است1/ برده
اشخاص نام همهجا صدرا مال زيرا است/ تكرار قابل قبلي نكتهي عين هم اينجا در
همين از بعضي و است كرده نقل عبارت عين به گاه را نظرياتشان كه درحالي نياورده را
در ايÇنجانب مÇقالهي در كÇه كردهاند متهم ادبي سرقت يا انتحال نوعي به را وي جهت

/9ê . 1 Ç 2

است2/ شده اشاره نكته اين به مجموعه همين
افكÇار نقد در <سيري مجموعه اين در قرا گزلو ذ كاوتي عليرضا مقالهي عنوان Ë

/93 Ç 10ì ,1 ج Ç 3

موضوع همين ه البت شده3/ چاپ صفحه چهارده در كه است اخير> قرن چهار طي صدرا مال
آورد/ بيرون آن از رسالهاي و داد بسط ميتوان را

دوانÇي علي استاد قلم به شيرازي> صدرالمتألهين زندگاني از <دورنمايي مقالهي Ë
آن مÇقاله اين تازههاي جمله از دارد/ خانوادهاش و صدرا مال احوال در ارزندهاي نكات
سفرش لين او راه در Gظاهر صدرا مال و نيست درست حج به صدرا مال سفر هفت كه است
شÇعر چÇنانكه است/ شÇده مÇدفون نÇجف در و يÇافته وفÇات بÇصره در نÇرسيده, مكه به

دارد: داللت نكته اين بر صدرا مال داماد و شا گرد الهيجي زاق عبدالر
راست رساند جانها كعبهي بهوصل شوقش كÇند طÇي كÇعبه ره جسÇم كه پيشتر زان
كراست? مرتبت اين تو خا ك فداي من اي نÇجف در آسÇوده و مÇرده كÇÇعبه راه در
ر مكر كه آملي جوادي آيتاهللا نوشتهي صدرالمتألهين> متعاليهي <حكمت گفتار Ë

/183 Ç 208 صص ,1 ج Ç ê

حكمت ماهوي تحليل در ارزنده است تقريري و است4/ آمده نيز اينجا در شده, چاپ
كه است اين مقاله اين مهم نكتهي عارف/ حكيم آن روحي ر تطو با آن تطبيق و صدرايي
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/20ë ص ,1 ج Ç 1

است1/ مينوشته هم با رساله و كتاب چند با همزمان را صدرااسفار مال
مفيدي و مختصر بيان رامين فرح نوشتهي صدرالمتألهين> فلسفي <مباني مقالهي Ë

/209 Ç 22ì صص ,1 ج Ç 2

است2/ شده بيان خوب كه حكيم نظريات مهمترين از است
فلسفهي در خيال عينيت <وجود عنوان تحت Oliver Leaman ليمن اليور مقالهي Ë

/2ê3 Ç 2ìë صص ,1 ج Ç 3

است3/ خيال د تجر موضوع در عالمانهاي بحث اسالمي>
رضÇا نÇوشتهي صÇدرالمÇتألهين> فÇلسفي نÇظام در زمان وجودي <تبيين مقالهي Ë
همين از جوهري مقالهيحركت است همچنين است/ قلمآمده به دقيق عالمانهو ا كبريان

/2ë1 Ç 278 صص ,2 ج ;3ì9 Ç 388 صص ,1 ج Ç ê

نويسنده4/
Çد محم د سي نوشتهيآيتاهللا صÇدرا> مال فلسفهي افالطونÇيدر <روح مقالهي در Ë
نÇظريهي ايÇنكه و شÇده, بÇحث نÇفس و روح كÇلمهي اطÇÇالعات دربÇÇارهي خÇÇامنهاي
چگÇونه روايات) بعضي (طبق بدن بر روح م تقد با انساني نفس بودن جسماني¹الحدوث

ميشود/ جمع
و است قاÄل انسان براي عقلي مرتبهي يك و نفسي و ي حس مرتبهي يك صدرا مال

/392 . 1 Ç ë

نميداند5/ وقوف قابل ت نبو نور با جز را بدن بر روح قبليت
او است/ تلفيقي ديگر موارد خيلي مثل مسأله اين در صدرا مال نظريات حال هر به
افالطوني, مثل مورد در چنانكه طرد! نه كند جمع مهماامكن ميخواسته و بوده كلي صلح

است/ زده پل مشاÄيون و ون اشراقي ميان

/1ê3 Ç êì2 صص ,2 ج رك: نيز و 1 Ç 23 صص ,3 ج Ç ì

نوشتهاند6/ مصطفوي زهرا خانم را صدرالمتألهين> نظر از افالطوني <مثل بحث Ë

/27 Ç ê8 صص ,2 ج Ç 7

است7/ يثربي يحيي د سي مقالهي عنوان وجود> اصالت مسألهي انتقادي <تحليل Ë
است, يكسان ماهيت اصالت و وجود اصالت شناختي معرفت مباني نويسنده اين بهنظر
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/êë Ç 2 ص Ç 1

ديگر تفاوت است1/ عقل و حس وراي وجود, مساÄل ادرا ك عرفاني لحاظ از آنكه حال
وجودي حقايق مطلوبش صدرايي حكيم ولي است نفس فناي عارف هدف كه است اين

/ê7 . 2 Ç 2

است كارساز و راهگشا عرفاني وجود اصالت يثربي آقاي بهنظر است2/ اخروي و دنيوي

/êê و êê . 3 Ç 3

صدرايي3/ وجود اصالت نه
دربÇارهي صدرا الÇم <ديÇدگاه عنوان تحت Ibrahim Kalin كلين ابراهيم مقالهي Ë

/119 Ç 1ê2 صص ,2 ج Ç ê

كÇه مÇيگيرد نÇتيجه و دارد جÇالبي مÇوضوع Çبيعه>4 اورا¾الطÇم و فيزيك مرز در حركت

/1ê3 . 2 Ç ë

است5/ كرده كم را بيعه ماورا¾الط و فيزيك فاصلهي صدرا مال
جي الÇح را صدرا> الÇم ديÇد از جهان حدوث < كالمي بحث انيگلپايگاني رب علي Ë

/211 Ç 23ê . 2 Ç ì

نموده6/
(آيÇا هÇل طلبÇم از را حدوث بحث صدرا مال> مينويسد: موسويان حسين د سي Ë
ر تصو دشواري از حدوث به تصديق دشواري زيرا برده, (چيست) ما مطلب به هست?)

/2ê9 . 3 Ç 7

است>7/ آن
بÇهشتي احÇمد نوشتهي صدرالمتألهين> ديدگاه از واجبالوجود <علم كالمي بحث

/3ì3 Ç 9 صص ,2 ج رك: نيز و 307 Ç 329 صص ,2 ج Ç 8

مفيد8/ ارجاعات با است دقيق
در سÇياست <جÇايگاه و صÇدرالمÇتألهين> نگÇاه در مÇدني <حكÇمت مقالهي دو Ë
صدرا مال اينكه جز ندارد چيزي پركن دهان عنوان عليرغم صدرا> مال فكري منظومهي

/ 82 . 3 Ç 9

است9/ بوده ناراضي قدرتگرا و دنياپرست عالمان از





بوعلي بر صدرا مال نكته گيريهاي

اسÇاسي مÇبدأ چÇهار بÇه صدرا الÇم افكار مĤخذ و منابع تاريخي لحاظ از كه  گفتهاند
بازميگردد:

و ارسطو فلسفهي غيرمستقيم طور به (يا مشاÄي حكماي هي بقي و بوعلي فلسفهي /1
جديد) افالطونيان

سهروردي ين شهابالد اشراق حكمت /2
عربي ابن مكتب و عرفان /3

اطهار(ع) هي مÄا و پيغمبر(ص) اخبار و روايات Hمخصوص اسالم, دين /ê
قÇرآنو بÇه كÇه متكلمان بعضي و عرفا و حكما غالب مثل صدرا, مال اخير مورد در
ا كÇتفا مشÇهور مثال اين به نمونه براي ميگرايد/ تأويل به بيشتر كردهاند, رجوع حديث

ريÇت <و شÇريفهي آيÇهي جوهريه حركت براي صدرا مال قرآني مستندات از كه ميكنيم

/ 88 نمل, Ç 1

چنانكه است, قيامت احوال به ناظر كه است 1</// حاب السَّ مÔرَّ رÔمت يه و ̧ د جام بÔها حست بال الج
فÇي من و م×وات فيالسَّ من ع زفف ور الص في ÔخنفÔي ومي و> ميخوانÇيم: چنين آن از پيش آيه در

</ رين داخ Ôه Öوتا ÕلÔك و Ôاهللا ¾شا من الا رضاال
بÇر عÇربي ابÇن شارحان تأثيرگذاري Hمخصوص و عربي ابن مكتب عرفان مورد در
تأثÇيرپذيري عÇين در اشÇراق فÇلسفهي بÇا او اثانهي حب و ادانه نق برخورد نيز و صدرا مال
و عربي ابن آثار از وي منقوالت همانا و گفت سخن بايد جدا گانه اشراقيان, از شديدش
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بود/ تواند عا مد اين شاهد بهترين جاياسفار جاي در پيروانش و اشراق شيخ و پيروانش
ايÇجاب مÇطالب فÇلسفي بÇيان طرز Hمخصوص و مساÄل طرح ترتيب همچنانكه اما
بيشترين صدرا مال آثار در مشاÄيان گفتههاي نقد و بحث و نقل كه است طبيعي ميكند,
و جديد عناوين غالب كه داشت عنايت نكته اين به بايد بخصوص باشد; داشته را جايگاه
و مشÇاÄيان مÇباحثات اثÇر بÇر ÇÇ كردهانÇد تصريح نظر اهل چنانكه ÇÇ نوين مساÄل روش
در فيالمثل سطحي ق تور يك با كه است اين شد/ پيدا اسالمي فلسفهي در آنان مخالفان
كÇثرت است, شÇده ه هيÇت سردستي و ناقص طور به كه آن اعالم به مراجعه حتي و اسفار
و مÇخالفان او, پÇيروان و بÇوعلي HصوصÇخ مشÇاÄيان بÇه صدرا مال ارجاعات و مراجعات

اهم بود خوب چه كه ميآيد خوانندهاي هر ذهن به Hطبع و ميخورد چشم به او مدافعان
و اسÇالمي مشÇا¾ (فÇلسفهي اسÇالمي فلسفهي مهم مكتب دو اين در اختالفنظر موارد
بÇزرگ فÇيلسوف دو اخÇتالفنظر همÇم مÇوارد Hص مشÇخَّ يا صدرايي) متعاليهي حكمت
خود كه است كاري اين Hفاقات ميشد/ مجموع و جا يك بهطور صدرا مال و بوعلي اسالمي
كÇنند, جي الÇح را آن HروحÇمش بخواهÇند كه كساني براي را زمينه و داده, انجام صدرا مال

/107 Ç 8 ص ,9 ج االربعه, االسفار Ç 1

ارسطو1 از قولي نقل از پس كه است (اواخراسفار) نفس مبحث در آن و است كرده آماده
از جزويه" "علوم به پرداختن نيز و دنيوي اشتغاالت سبب به او كه ميزند بوعلي به  گريز
داشÇته محروم ات الهي در بيشتر ق تعم از را خود داروشناسي و پزشكي و ات طبيعي قبيل
اسÇتاد از كÇه شÇا گÇردش, بÇه نÇامهاي در بÇوعلي كه ميآورده شاهد را قضيه اين و است
<آن نوشت: ف تأس با كند; بازنويسي بود, رفته بين از سفر در كه را كتابي بود درخواسته
آخرت براي دنيا از و حق براي باطل از كه آن كجاست?و بنويسد, دوباره را كتاب اين  كه
در را خود حوادث چنگال تقدير كيست? باشد, يافته فراغت فضيلت براي فضوالت از و
نيستم///> آن مرد كه شدهام رانده اعمالي سوي به و شوم رها چگونه نميدانم آويخته, من
و Gجبر بازدارنده گرفتاريهاي اين كه < گيريم مينويسد: عبارات اين نقل از بعد صدرا مال
عÇلوم در مÇجلد چÇندين همو نه مگر اما باشد, آمده پيش برايش او خود خواست بدون



463 بوعلي بر صدرا مال نكته گيريهاي

قÇدما آنكÇه است(بÇا تÇاخته چÇنين ايÇن مÇثبته عÇلوم بر صدرا مال كه است ف تأس جاي /120 ص همان, Ç 1
فكÇر طÇرز ل نزÇت ايÇن و حÇاشيه) 119.9 ميدانسÇتند كمال مراتب باالترين از را حكمت فنون در جامعيت

ميدهد/ نشان را ايران ران متفك بين مثبت و واقعگرا

فرورفتن و شديد اشتغال همين آيا كرد? تأليف كتاب حرف و صناعات قبيل از جزÄيه1

/108 Ç 118 ص همان, Ç 2

است?>2 نشده حق ديدن مانع علوم, اينگونه غرقابههاي در
است:3 بوعلي بر صدرا مال نكته گيريهاي از خالصهاي ميآيد پي در چه آن

از لطÇيف طÇبع و نيرومند فهم و تند هوش آن با Äيس شيخالر كه چيزهايي جمله از
آن/ هÇر در او ذات ل بدÇت وجÇود بÇا است انسÇان بÇقا¾ كÇيفيت آمÇده, عÇÇاجز آن درك
ملزم من صورت اين <در گويد: ذات ل تبد تجويز در بهمنيار سÆال پاسخ در Äيس شيخالر
سÆال او از كه نيستم كسي همان ميدهم جواب كه لحظهاي در چون نيستم, تو جواب به

شد>/
مÇمكن مÇوجودات, احكÇام از آن مشÇابه نكÇات و نكÇته, اين به رسيدن كه بدان و
مÇورد ايÇن در و وجودي معاينات و نهاني مشاهدات و باطني مكاشفات با جز نميشود
ايÇن و نÇيست بسÇنده عÇرضي و ذاتÇي مÇفهومات احكÇام دانسÇتن و بÇحثي قواعد حفظ
از كناره گيريشديد خلوتو مجاهداتدر سببرياضاتو به جز مشاهدات مكاشفاتو
و پÇنداري مÇقاميهاي بلند و آن باطل شهوات و دنيا عراض ا از بريدن و خلق همنشيني

يÇوناني شÇيخ بÇا را ارسÇطو صدرا الÇم مورد اين در كردهاند, اشاره آشتياني ين جاللالد استاد همچنانكه Ç ê
است افلوطين به مربوط درواقع ميدهد نسبت ارسطو به عرفاني حاالت از آنچه و كرده, اشتباه (افلوطين)

حاشيه)/ ,203 ص صدرا, مال فلسفي آرا¾ و حال شرح (رك:

كشف ت قو بر دارد داللت ارسطو4 كلمات بيشتر و نشود/ حاصل آن دروغين آرزوهاي
امÇور به او اشتغال شايد و بود كامل اوليا¾ از او اينكه و خدا به او نزديكي و باطن نور و
و مجاهدات رياضاتو آن دنبالهي به شهرها آباداني و خلق امور اصالح ادارهو و دنيوي
و حال از را او امري و حالي كه بود رسيده جايي به او ذات كمال و بوده نفس تكميل از بعد
را عÇالم دو هر كار و كند جمع هم با را رياست دو خواست پس بازنميداشت/ ديگر امر
مردمان هدايت پرورشو بهآموزشو خدا به جستن نزديكي محض پس رساند/ به كمال

پرداخت/ راست راه به
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از بحثش هرگاه كه است اين عجب و نبود اينگونه بر دنيا امور به اشتغالش بوعلي اما
آشكار عجزش و كÔند ذهنش ميرسد, وجوديه هويات تحقيق به و درميگذرد عامه امور

است: جمله آن از است/ شده چنين موارد بسياري در و ميگردد

بعد/ به 10ë ص ,3 ج العقليه, االسفار با شود مقايسه Ç 1

خروج موجب آن وي گمان به كه را جوهر1 مقولهي در حركت وي دانستن ممنوع
باشد, داشته حركتي خود انسانيت در زيد ا گر ميشود/ ديگر ماهيت به تي ماهي از موضوع
به ه باتوج باشد/ شده ديگري نوع داخل و خارج انسانيت از كه ميآيد الزم بوعلي نظر در
از بÇودنش غÇافل سÇبب به بوعلي است/ نا گريز حركت موضوع بقاي حركت در اينكه
مÇيتوانÇد واحÇد مÇاهيت كه است اين حقيقت است/ زده را حرف اين وجودات احوال
كه رواست بلكه است كاملتر ديگر بعض از بعضي كه باشد وجود از مختلف انحا¾ داراي
وجÇود ا گÇر آري, بÇاشد/ داشÇته را وجÇود از مختلف حالتهاي و گونهها واحد شخص
بوعلي كه بود آنچنان قضيه بود, انتزاعي امري پنداشتهاند ران متأخ جمهور كه آنچنان

نيست/ انتزاعي امر وجود دانستي همچنانكه اما است; عي مد
مÇاهيت مÇباحث در آن تÇحقيق كÇه را افÇالطوني مفارق صور اوست انكار ديگر,

 گذشت/

بعد/ به 20ë ص ,3 ج العقليه, االسفار با شود مقايسه Ç 2

اثبات كه را فعال عقل با نفس اتحاد نيز و را2 معقول با عاقل اتحاد اوست انكار ديگر,
گذشت/ معقول و عقل مباحث در مطلب دو اين

اثبات را آن ما كه هيوال براي صورت عشق شمردن جايز در اوست كندذهني ديگر

بÇا كÇه ايÇنجاست در و (2ê1 ,2êë ص HخصوصÇم) بÇعد به 23ê ص ,2 ج العÇقليه, االسفار با شود مقايسه Ç 3
اساتذتي و فيالعلوم مشايخي الي بالنسب¹ ب Ôالتَّأد علي محافظتي الجل اني <و مينمايد: تجليل بوعلي از بانهاي دÆم عبارت
فÇيما الحÇقيق¹ كشف في نفسي في رخص¹ اجد لست ÇÇ ¹العقالني اجدادي و وحاني¹ الر آباÄي اشباه هم ذين ال ÇÇ شيا¾ Ñاال حقايق معرف¹ في
مر Ñاال ذلك كان ان و /// احق و اولي منه سكت ا عم كوت الس رأيت كنت بل معرفته في والعسر دركه عن بالعجز Äيس/// الر الشيخ مثل اعترف
كرده بيان را مطلب آن يقيني> ياران و ديني برادران از <يكي اصرار به آنكه تا (23ê Ç ë ص ,2 عندي/>(ج Hواضح
دلنشينتر نميدانسته, يقين به يا نميدانسته آنچه مورد در بوعلي صادقانهي لحن كه است آن حقيقت است/

مينمايد/

 كردهايم/3
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كÇه معتدل كيفيت با واحدي صورت به را عناصر صورت ل تبد اوست انكار ديگر,

بعد/ به 33ë ص ,ë ج العقليه, االسفار با شود مقايسه Ç 1

گذشت/1 آن بيان مزاج, مبحث در
آمد/ خواهد بيانش كه اجساد حشر اثبات از اوست عجز ديگر,

بÇا بÇعينها, كوا كب, و افال ك بودن ازلي و سرمدي به اوست راسخ عقيدهي ديگر,
و حÇركات ايÇنكه الا دارنÇد; يك هر كه رنگي و شكل و مقدار و ه ماد و صورت همين
هÇيوالي است هÇمچنين شÇخص)/ بÇرحسب (نÇه است قÇديم ÖوعÇن برحسب اوضاعشان

گذشت/ آن حدوث براهين بيان و است قديم بوعلي درنظر كه عنصريات
قواي از بعضي اينكه <سبب است: كرده او از بهمنيار كه سÆالي است جمله آن از و
يك بÇه متعلق همه آنكه با چيست? نيست, درككننده بعضي و است درككننده نفس
و نياوردهام> دست به را سÆال اين جواب <من است: گفته جواب در بوعلي است>; ذات
مباحث در نرسيد/ د مجر بسيط موجودات جمعي وحدت به وي كه است جهت اين از آن

محر كه/ و ه حاس له, متخي عاقله, از: است عبارت نفس د مجر قواي كه گذشت نفس
شي¾ به گذارده, منت ما بر شود <چه است: پرسيده كه كسي سÆال است جمله آن از و
< كÇاش است: داده جÇواب بÇوعلي فÇرماييد?> اشÇاره گياهان و جانوران عموم در ثابتي

ميگفتم>/ ميتوانستم, <ا گر يا ميتوانستم!>
انسان جز به جانوران از هيچ <آيا پرسيدهاند: بوعلي از اينكه ديگر موارد جمله از و
در هست <نياز كه است داده جواب چرا?> است, چنين ا گر و دارد? شعور خود ذات به
ميكند, ل تخي يا حس بدانچه جز حيوان كه باشد اين جواب چهبسا بينديشم; موضوع اين
نوعي اينجا در هم شايد ميكند/ درك ي] حس] آالت با را خود ذات شايد يا و ندارد شعور
بÇود اين بينديشد/ موضوع اين در بايد كه است افزوده و مشترك> حس به هست شعور
بÇالفعل حيوانÇات نفوس كه دانستي ما طريق از اين از پيش و مقام اين در بوعلي  گفتار
ميكنند درك جزÄي وجه به را خود ذوات حيوانات و است ي غيرماد ل تخي هي قو داراي
عÇلم مÇباحث در هÇمچنانكه و ديگر نه اوست خود به متعلق يك هر (جسم) ذات زيرا
ذات مÇÔدرك خÇودش; غÇير نÇه باشد, خودش به متعلق ذاتش كه موجودي هر  گذشت,
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زيرا باشد, ه عقلي جواهر حيوانات نفوس كه نميآيد الزم شد گفته اينكه از استو خويش
نميشود/ خاص موجب عام و عقليت از است اعم ه ماد از د تجر

هي وÇق كه باشد جايز <ا گر پرسيدهاند: بوعلي از كه مطلب همين به است نزديك و
چÇيزي اين و گريخت او از بايد و است گرگ اين Âمث كه كند درك (حيواني) ه جسماني
نيز را عقلي معاني (حيواني) ه جسماني هي قو كه است جايز پس ترسيد, آن از بايد كه است
جسÇم در كه نيست جايز و مقدار بدون هستند معنايي هم مثال دو همان زيرا كند; درك
جسماني ابزارهاي با معقوالت ادرا ك مانع كه است نداشتن مقدار همين و نمايند حلول
داشÇته مÇقدار كÇه نيست چيزي آزار صورت و ترس صورت و ميشود, ي) حس (آالت
<اين است: داده پاسخ بوعلي ميكنند]>/ درك را آن ه جسماني هي قو با حيوانات [و باشد
اين اما شوند/> عقلي تا دارند تجريد نوعي به نياز و جسمانياند گريز و آزار و ترس معاني
گريز, ترس, كه است اين اشكال اصل زيرا است, مجملي كالم و نيست سودمندي جواب
اموري قبيل از نه است, بخشناپذير معانياي قبيل اين از چيزهايي و دوستي خشم, ميل,
مÇينمايد? حÇلول جسÇم در چگÇونه پس بÇاشد; سمت و مقدار شكل, وضع, داراي  كه
مثل تجريد از قبل فوق معاني حكم و نميپذيرد انقسام بالعرض نه و ات بالذ نه كه درحالي
شÇود: گÇفته كÇه است آن درست جÇواب تÇجريد/ از بÇعد است اشÇيا¾ از بسÇياري حكÇم
باشد حيواني د) مجر) هاي قو ميبايد ناچار (بخشناپذير) يگانه معاني اين درككنندهي

باشد/ ه عقلي ه, قو آن كه نيست الزم ه البت و نميكند حلول جسم در  كه
براي كليه صور وقتي ميشود گفته اينكه پرسيدند: او از كه زماني است جمله آن از
شÇي¾ زيÇرا است, عجيب امري ميگردد, عقل آن با شي¾ آن ميشود حاصل شي¾ يك
داخل د غيرمجر شي¾ به چيزي چگونه حال ميگردد/ عقل برسد, د تجر نهايت به كه وقتي
د جرÇم كÇه است ايÇن مÇيگردد عÇقل شي¾ اينكه معني و سازد? د مجر را آن كه ميشود
و دارد را "مÇيباشد" معني "ميگردد" اينجا <در است: گفته جواب در بوعلي ميگردد?

است>/ شده استعمال چنين Gمجاز
وي نظر در كه است شده مرتكب روي آن از را بعيد ز تجو اين بوعلي ميگويم من
عقلي/ و د مجر است موجودي ميگيرد, تعلق جنين به كه چهارم ماه همان از انساني نفس
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و بÇالفعل خيال كار ل او در نفس بلكه نيست; چنين گفتهايم, پيشتر چنانكه آنكه حال
ات يÄجز از ات يكل محسوساتو از معقوالت انتزاع و ادرا كات تكرار با و است ه بالقو عقل
از جÇوهري حÇالت تغيير اين در و مييابد تغيير بالفعل عقل حد به ه بالقو عقل حدود از
نقل نصوص كه نماند مخفي ميشود/ منتقل و مييابد ل تحو ه عقلي هي قو به ه خيالي هي قو

نميشود/ مجاز بر حمل و نيست تأويلپذير و است فراوان قدما از باب اين در شده
پرسيده وي از چيزهايي كه شا گردانش از يكي با مكاتبه در كه است جمله آن از و
از بÇعضي يÇافتم/ نيكو را آن و نگريستم تأمل با را مسأله اين <من گفت: جواب در بود,
بعضي جواب از شايد و گفتم پاسخ اشاره به را بعضي و دادم قانعكننده جواب را پرسشها

باشم/> مانده عاجز
االصÇول در من (و باشد بيان و وضوح به نزديكتر شايد حيوان در ثابت شي¾ اما
مشكلتر آن بيان نبات در اما دارم), آن كشف سپس مطلب تشكيك در تعمق ¹ رقي الش
ايÇن از گذشته بود/ خواهد عدد به نباشد نوع به آن تميز و نباشد ثابت هرگاه زيرا است,
بÇهطور ه القوÇب نبات, مقابلهي در آن استمرار كه درحالي باشد? عدد به چگونه آن تميز
پس نÇدارد/ ديگÇري بر امتياز آن بخشهاي از يك هيچ و است بخشپذير غيرمتناهي

و يه مÇك حÇركت در حركت موضوع اثبات در شيخ ميشود معلوم نوشتهاند: مورد اين در آشتياني استاد Ç 1
/[ الكم في الحرك¹ اشكال في يخ الش كلمات نقل :90 ص ,3 ج العقليه, االسفار با شود [مقايسه است مانده عاجز آن بقاي
است/ ثÇابت ي مÇك حركت در عنصر <شايد كردهاند: ترجمه چنين را صدرا مال مطلب دنبالهي آشتياني استاد
واسطهي به بلكه نميشود, واحد عنصر بر د متجد كم كمي حركت در باشد? ثابت عنصر ميشود چگونه بعد
واحÇد هي ادÇم از زيÇادتر در واحÇد صورت شايد پس ميشود/ واقع جسم عناصر همهي بر د تجد تغذيهي
شÇايد و است واحÇد هي ماد تعين موجب واحد صورت است? ممكن امري چنين چگونه مينمايد/ حلول
امكان امر اين چگونه است/ ثابت شخص بقاي ت مد آخر تا و است محفوظ واحد مادهي در واحد صورت
بهطور جسم اجزاي همهي در زيادتي اين و است ازدياد به رو نمو حالت در جسم اجزاي كه درحالي دارد,
همهي در حركت مبدأ جسماني هي قو چون ميباشند, زيادتي به رو جسم اجزاي همهي يعني است; مساوي
بر سابق Öوجود برحسب جسم در كه هاي قو شايد نيست/ باشد, داشته ثبات براي از صالحيت كه جزÄي جسم
است ه وÇق اين غير مثل خود سابق هي قو به ه قو اين نسبت ولكن است محفوظ اصل ميباشد ديگر ههاي قو
عÇددي وحدت وحدتش بلكه است واحد ميكنيم گمان ما را واحد نبات شايد آن/ بر الحق هي قو به نسبت
جز¾ به ميشود متصل و است خص بالش واحد كه است مستقلي جز¾ ميشود, وارد كه جزÄي هر و نميباشد

/(20ì ص صدرا, مال فلسفي آرا¾ و حال ل(شرح او

باشد?1 د تجد قابل محدود زمان در بيپايان تعداد چگونه
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حÇركت اثبات از بوعلي كه ميشود معلوم ترديدها اين از ميگويد: سپس صدرا مال
كه حيوان و نبات در ثابتي امر كردن ثابت از نيز و بوده عاجز حيوان بلكه نبات در ي كم 
هي ماد در حيواني و نباتي نفس بوعلي نظر در زيرا است; بوده عاجز باشد, حركت جايگاه
هرچه يابد, ل تبد نقصان يا زيادت با جسم كه هنگامي كرده, حلول حيوان و نبات جسماني
آن ضÇمن كÇه است ايÇن عجيب و مييابد/// ل تبد آن سبب به كرده حلول آن در كه هم
بر ترديد بهسبب اما شده, جاري زبانش بر نيز حق فاسد شقوق كنار در داده, كه احتماالت
غÇير بÇاشد اصلي نبات يا حيوان براي <بسا گويد: كه آنجا است/ نايستاده حق آن روي

/ 8 س ,11ê ص ,9 ج العقليه, االسفار Ç 1

گذشته] [در حيوان مورد در است/ همين بيشك درست, نظر كه است ندانسته مخالط>1و
آنكÇه سÇبب بÇه نÇبات Çا ام دارد; جسمش با نياميخته نفسي كه شد ظاهر قطعي براهين با
ثابت كه است آن مافوق هاي قو به متصل ه طبيعي امور در ده, متجد هي قو گفتهايم) (پيشتر
آنچه هويت در داخل مقداريه هي ماد ل تبد كه گذشت نيز و (خدا) ميباشد د غيرمتجد و
اشكÇالي آن هي خصيÇش هÇويت استمرار در دارد, كاملي هي طبيعي صورت ابهام برسبيل

نمينمايد/ ايجاد
را انسÇان بÇراي ه ياليÇخ هي قو د تجر است نتوانسته چون اينكه است جمله آن از و
لذا ميمانند? باقي بدن از بعد انساني سادهي نفوس چگونه كه است شده متحير كند اثبات
بهمجالسسبعه موسوم رساÄلش در (آنچنانكه شده نفوس آن بطالن به قاÄل ناچار  گاه
نميشود باطل جسد بطالن با غيرجرمي جوهر كه است معترف خود آنكه با است) آمده
را ات يلÇك و Çات اولي بÇعضي كÇه جÇهت ايÇن از است شÇده نÇفوس آن بقاي به قاÄل گاه و
نشأهي آخرت نشأهي كه ميداند باشد, داشته فلسفه در راسخي قدم كه هركسي ميفهمند/
نميتواند عام معناي در هيچ قاÄمندو ات عقلي ادرا ك با ه عقلي نفوس استو علمي ادرا كي
شي¾ بفهمد كه هست نفس براي سعادتي چه شود/ ذات و يابد يقين آنكه مگر يابد وجود
يÇا است جÇز¾ از بزرگتر كل كه دريابد آنكه يا چيست? خاص ممكن يا عام ممكن يا
در كه همچنين و قبيل اين از و مساوياند هم با خود ثالث شي¾ با مساوي چيز دو اينكه
باشد; بوده مطلق كيف يا مطلق جوهر اينكه صرف به نيست ممكن امري وجود عالم اين
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نÇيز عÇقل عÇالم در بÇاشد/ شÇده ل تحصÇم مÇخصوص صورت و نوع آن براي آنكه مگر
پيدا است جوهري يا است ممكني يا است شي¾ اينكه صرف به موجودات از موجودي

باشد/ شده ويژهاي عقلي ذات آنكه مگر نميشود;
بÇاقي انÇتظاري مورد كمال ه فلكي نفوس براي است پنداشته كه است جمله آن از و

بودهاند/ قاÄل صفاتي استكمال فلكي نفوس و افال ك براي مشاÄيان فقره, اين بر سبزواري حاشيهي طبق Ç 1
دات جرÇم مداوم شهود و ر تصو از استكمال آن كه است قاÄل ذاتي استكمال آنها براي صدرا مال آنكه حال

حاشيه)/ و متن 11ì.9)ميشود حاصل فلكي نفوس و افال ك براي فلكي نفوس و افال ك از برتر

باشد/1 جسمانياش نسبت همان كه هدف نزديكترين در جز نيست
خود آنكه با جوهري استحالهي بودن محال بر بوعلي عقيدهي است جمله آن از و
و ميگردد "عقل" به تبديل بدن از د تجر استكمالو از پس "نفس" كه است نموده اعتراف
مثل و نيست وجودش بر زاÄد نفس نفسيت كه است ندانسته و برميخيزد آن از نفس اسم
بلكه بماند, برجا همچنان وجودش شد سلب كسي از وقتي كه نيست "ربان" يا "ملك" لقب
عقلي ذاتي صورت به و يابد اشتداد چون كه اوست وجودي نحوهي همانا نفس نفسيت
انÇقالب و ذاتÇي اسÇتحالهي يÇعني Hعين اين و است شده ديگري وجود وجودش, درآيد

است/ شده منكر را آن بوعلي كه جوهري
مفادش نشناخته, را واجبي) بسيط (علم بسيط" "عقل معني او كه است آن جمله از و
است عبارت آن كه است پنداشته چنين بلكه نياورده; دست به گفتهايم, ما آنچنانكه را
(در عاقل اينكه به زماني, ترتيب از فارغ معلولي و علت ترتيب با معقوالت ادرا ك از:
¹دفع و بالزمان دريابد خود ذات از صورت از پس صورت است) واجب ذات مراد اينجا
يكديگر از را علوم نفس آنچنانكه نه گردد/ منتقل معقولي به معقولي از بيآنكه واحد¸,

ÇÇ نÇيست مسÇلم حوادث و اشيا¾ زماني جزÄيات به باري علم مشاÄيان نظر در Gظاهر كه است اين مطلب Ç 2
بÇا هم و است زماني بالتفصيل هم علم آن صدرا مال نظر در آنكه حال ÇÇ است گرفته الي غز كه ايرادي همان
و را(118.9 آن جز¾ جز¾ هم و كنيد ذ كر ميتوانيد را آن مضمون كل هم شما كه نامهاي مانند زماني, تفصيل
آن ايÇنكه نÇه ميفرمايد; معقوله صور افاضهي كه است بابت اين از عقل به تعالي ل او از تعبير /(200.ì نيز
تÇعبير به كه است مطلب همان اين و (3 حاشيهي و بعد به 8 س باشند(117.9, او ذات اجزا¾ منزله به صور
الزمÇهي و باشد تعالي واجب براي تفصيله علوم مفارقه" جوهريهي "صور كه است اين منكر بوعلي ديگر
Ñ

نمايد/2 ل تعق جا يك آن اسباب با را چيز همه بلكه ميگيرد,
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Ø

علم آن اثر بر استكمال و انفعال كه عذر اين به است انگاشته او ذات در حاله اعراض از باري علم بلكه او ذات
نÇميدانÇد باري ذات از منفصل را جوهريه" عقليهي "صور صدرا مال آنكه حال نرود; گمان باري ذات براي

/(118.9)

احكام و آن احكام و وجود از ناآ گاهي از ناشي همه كوتهبينيها و خطاها اين مثال
حساب, دقايق لغت, مانند غيرضروري علوم در وقت صرف نيز و است وجوديه هويات
احÇوال مÇعجونها, مÇفرده, ادويÇهي ذ كر طبي, معالجات تفصيل موسيقي, ارثماطيقي,
است جزويه علوم از آن غير و زخم و دمل چارهي مسهلها, مرهمها, پادزهرها, و زهرها
آن در كÇه نسزد را الهي رجال و است آفريده را آن اهل اينها از يك هر براي خدا  كه
تÇعليمي عÇلوم از چرا پرسيدند سقراط از چون كه اينروست از هم و روند, فرو غرقاب
است, الهÇي عÇلم كÇه دانشهÇا بÇرترين بÇه مÇن گفت: است? گردانده روي (رياضيات)

مشغولم/
هوشي و لطيف طبع و صافي سرشت بدو خدا كه كسي براي كار اصل اينكه خالصه
و جÇاهجويي و دنÇيا در امور سرگرم كه است اين بخشيده, كامل آمادگي و تيز فهم و تند
او غÇير از و گيرد انس خدا با جويد/ خلوت بگرداند/ روي خلق از بلكه نشود, مقامطلبي
كه است آن از بعد اين ه البت بينديشد/ ه الهي امور در همت جمع و قلب حضور با ببÔرد/ اميد
علمي طريق از الياهللا سالكان الزمهي كه طبيعيات و منطق و ادبي علوم از بهرهاي پيشتر
كه Ç الهي جذبهي با كار آغاز از هم كه است كساني راه از غير اين باشد/ كرده حاصل است,
به وصول چگونه مذكور امر دو از يكي بدون شدهاند/ كشيده است, انس و جن عمل برابر
و نفس شناخت و معاد و مبدأ احوال و ه الهي معارف در قلبي شهود و علمي كشف مرتبهي
و بند و دنيا امور به اشتغال با هم آن ميآيد? دست به الياهللا سير در آن معارج و مقامات

/119.9 Ç 1

آن/1 پيوندهاي
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ق/ / ه 10ë0 متوفي Ç 1

اخير قرون در اصال¹الوجود, و جوهري حركت مشهور نظريهي صاحب صدرا1 مال
بسيار موافقان هم و مخالفان هم عظمتش, بهنسبت و بود ايراني انديشمند تأثيرگذارترين
در يافته, وسعت او طرفداران دايرهي بهتدريج تا كنون او خود زمان از ه البت است/ داشته
از ري طهÇم اسÇتاد مرحوم و طباطبايي مه عال مرحوم كه نويني تحرير و تقرير با ما عصر

كردهاند/ تضمين مديد تي مد تا را او انديشههاي دوام دادند, دست به صدرا مال افكار
رجبعÇلي (پÇيروان مشÇايي مكÇتب ضÇعيف جÇريان از صرفنظر او مخالفان اما
زاق بدالرÇع دامادش و شا گرد نوشت, نقد صدرا مال نظريات بر كه كسي لين او تبريزي),
هرچند بازگشت; صدرا) مال (استاد ميرداماد ماهيت اصالت نظريهي به كه است الهيجي
ه قيÇت بÇاب از نگÇرفته, ي جد ماهيت اصالت در را الهيجي تصلب ما, معاصران از بعضي

/ì0 ,110 ص عرفان, و فلسفه نظر از هستي نيز: 8ë ,9ì ص الهيجي, حكيم ر/ ك:يادنامهي Ç 2

انگاشتهاند/2

ق/ / ه 12ê2 متوفي Ç 3

از بعد سال دويست Hتقريب كه است احسايي3 احمد شيخ صدرا مال مخالفان از ديگر
ومشاعر) (عرشيه صدرا مال مهم كتاب دو بر و شد درگير صدرا مال با مساÄلي در صدرا مال

ق/ 1271ه / متوفي Ç ê

جواب را صدرا مال بر او اشكاالت اصفهاني4) اسماعيل مال كه نوشت "جرح" بلكه "شرح"
داد/
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او از نام ذ كر بدون نپسنديد, و ديد را احسايي شيخ كه نيز سبزواري هادي مال حاج
جواد د سي ميدانستهاند/ ضمير" صافي "عامي را احمد شيخ صدرا مال پيروان ميكند/ انتقاد
يادآوري را احسايي شيخ و صدرا مال اختالف مورد نكات از بعضي مقالهاي در طباطبايي

/ìê اسفند و آذر تير, فروردين, دانشگاهي, نشر مركز معارف, Çمجلهي 1

دادهاند/1 جواب او به صدرا مال از دفاع مقام در آشتياني ين جاللالد استاد و  كرده
مسألهي در يكÇي صÇدرالمÇتألهين با احسايي اختالفنظر موارد مهمترين جمله از

بعد/ به 18ì ,ê82 ص همان, Ç 2

معقول/2 و عاقل اتحاد مسألهي در ديگر و است وجود وحدت
اصيل را وجود هم احسايي, احمد شيخ است مشهور ر متأخ حكمت كتب در چه آن
شÇرحمÇنظومه در سÇبزواري هادي الÇم حÇاج كÇه آنچنان و را ماهيت هم و ميانگاشته
مÇيدانسÇته واقÇعي را دو هÇر چون برميگردانده, شر و خير به را بنيادي دو اين آورده,

/ì0 Ç ì9 ص نوشين, رضانژاد غالمحسين سبزواري, حكيم Ç 3

نوشته يه رد فيض محسن مال بر و دارد باري علم در كه است ي خاص نظريات ديگر است3/

ق/ / ه 1301 تأليف بعد, به 218 ص ,1 ج نوري, طبري اسماعيل سيد الموحدين, كفاي¹ ر/ ك: Ç ê

نميشويم/4 بحث آن وارد اينجا در ما كه است
صدرا مال با همعقيده را او معاصرانش, بعضي كه معاد دربارهي احسايي نظريهي اما
جسÇم صدرا الÇم زيÇرا دارد; فرق صدرا مال با Hواقع كردند, تكفير را دو هر و ميپنداشتند
آنكه حال ميداند/ عنصري هي ماد فاقد اما ثالثه ابعاد داراي و مثالي محشر, در را انسان
عنصر يا فلكي (عنصر قليايي هور جسم از عبارت محشر در را انساني جسم احسايي شيخ
است/ مÇوجود انسÇان عÇنصري چهار جسم همين درون نيز هما كنون كه ميداند پنجم)
نÇزول قÇوس بÇه مÇربوط را فÇلكي جسم و صعود قوس به مربوط را مثالي جسم آشتياني

/ê82 ص معارف, Ç ë

ميداند/5
حÇوزهها در بÇيشتر هرچه صدرا مال افكار اما نپاييد, احسايي نظريات حال هر در
صÇدرالمÇتألهين از بعد الهي <حكماي آملي حسنزادهي استاد قول به و يافت  گسترش
از بÇرخÇي يÇا و تÇوضيحي تÇقريرات بÇعض مگÇر نÇدارنÇد; چشÇمگيري تأسيسي مطلب
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/39ì ص آملي, حسنزاده معرفت, آسمان در Ç 1

علمي>/1 اصطالحات تبديل از پارهاي يا و تعبيري اعتراضات
است/ بوده صدرا مال ي جد منتقدان از سيزدهم قرن اواخر در جلوه ابوالحسن ميرزا
كÇتب از شÇده گردآوري كهاسفار است كرده نقل جلوه قول از دولتآبادي يحيي ميرزا
از بÇعد كÇه صدراست مال شا گردان از هست كه صورتي به تأليفاسفار و است ديگران

/33ë ص همان, Ç 2

نميداد/2 يت اهم صدرا مال به جلوه كردهاند/ گردآوري او رحلت
عÇمر آخÇر تÇا جÇلوه كÇه مÇعتقدند دارند, خاص ارادت صدرا مال حق در كه  كساني

/11 ص آشتياني, ين جاللالد سيد قلم به مه مقد شيرازي, ين صدرالد فلسفي رساÄل Ç 3

"سÇرقات" اصÇطالح بÇه داشت سÇعي جÇلوه كÇند/3 ر صوÇت را جÇوهريه حركت نتوانست

/7 , 8 ,9 صفحات همان, Ç ê

دهد/4 نشان را صدرالمتألهين
داشتهاند/ مختلف شيوههاي تأليف, در قدما است/ ضروري نكتهاي ذ كر اينجا در
بÇيان و فÇلسفي مÇباحث و حل و نقد در را خود مأخذ ميكردهاند سعي قليلاند كه بعضي
صدرا مال كردهاند/ خودداري كار اين از بعضي كنندو ذ كر متضاد بلكه مختلف ديدگاههاي
و است شÇده جÇاري قÇلمش بر و بوده, حفظ عبارت عين به را خود مأخذ مطالب بعضي
مرتكب صدرا مال اينكه بنمايند/ مطلبي سرقت توهم او دربارهي كه نبوده اين رش تصو
و ارادتÇمندان اعÇتراف مÇورد است, شده مأخذ ذ كر بدون صفحاتي حتي و عبارات نقل
يكم, بخش متعاليه, شرححكمت در آملي جوادي استاد چنانكه هست/ نيز او مدافعان
نÇمط از نهم و بيست فصل در را صديقين برهان <ابنسينا نوشتهاند: 133 ص ششم, جلد
يك و است كÇرده شÇرح را آن طÇوسي ق حقÇم كرده, االشاراتوالتنبيهاتبيان چهارم
است>/ خواجه اشارات شرح عبارتهاي عين فصلاسفار, همين عبارتهاي از قسمت

چنين ê88 ص وجهاناسالم, ايران كتابتاريخفلسفهدر در حلبي علياصغر دكتر
ميكند: اظهارنظر

بلكه نوشته, اربعه چوناسفار عظيمي كتاب كه نيست آن سبب به صدرا مال يت اهم>
يك از متجاوز Hمجموع كه كرده بيان تازه مطلب چند كتاب اين در كه است جهت آن از
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كÇتاب, شÇتر بار يك نوشتن جاي به بزرگ مرد اين ا گر و نميشود صفحهاي ì0 رساله
ميشد/> كم زحمت را آيندگان هم و خود هم مينوشت, را رساله يك همين

شÇرح در مÇاهيت, يÇا وجÇود اصÇالت در بحث <سابقهي مينويسد: خويي زرياب
جوهريه حركت سهرورديو ين شهابالد از افالطوني ثÔل Ôم اثبات است/ قيصري فصوص

/287 ص ملكشاهي, آن, اقسام استيفاي و حركت نيزر/ ك: و Ç 1

مهيفصوصالحكمآمده مقد در متعاليه" "حكمت اصطالح حتي است/1 هرا كليتوس از

/93ì ص چهارم, سال كتاب, راهنماي Ç 2

است/2
كتب در كه است اين ضروري كارهاي ابتداييترين جمله از فالطوري جواد نظر به
و كÇنيم ص خÇمش شÇده, نقل قول صاحب ذ كر بدون و مأخذ ذ كر بدون آنچه صدرا مال
نسÇبت اشخاص به صراحت به كه را عقايدي و بشناسيم, كرده, مطالعه كه را  كتابهايي
يÇا "قÇيل" مÇيگويد: كÇه آنجÇا باالخره و چيست منبعش و آورده كجا از بدانيم ميدهد,

/91ì ,917 ص همان, Ç 3

كجاست?3 به نظرش "المشهور///"
رفÇتن بÇين <از مÇيكند: تقرير چنين سادگي به را جوهري حركت فالطوري جواد
هÇر كÇه است اين آن, از مقصود بلكه نيست, ديگري جوهر آمدن وجود به و جوهري
اين به وصول هي قو ديگر طرف از چون و نرسيده تام د تجر سرحد به چون ي ماد موجود
قÇبل لحÇظهي از كاملتري جوهري صورت لحظه هر در پس هست, او در كمال سرحد
و بÇرسد تام كمال به كه وقتي تا ميرود پيش تكامل اين در همينطور و ميگيرد بهخود

/920 ص همان, Ç ê

سÇپس ميكند>/4 حفظ را خود وحدت تكامل مراحل تمام در متحر ك نيز بيان بههمين
ميسازد: مطرح ميآورد, پيش جوهريه حركت كه را سÆاالتي

و كلي اين آيا است/ ثابت ثابت, علت و ر متغي ر, متغي علت ميكند حكم صريح عقل Ç
است? هميشگي

آنهاست? جوهر ل تبد بر دليل اعراض تبديل Ç
انسان دربارهي فقط اين آيا است, د تجر آن نهايت اينكه و حركت اصل دربارهي Ç
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/923 ص چهارم, سال كتاب, راهنماي Ç 1

گفت?1 بايد چه نبات دربارهي است?
و شده مطرح گيالني شمسا مال وسيلهي به صدرا مال خود زمان در اخير مسألهي ه البت
نوع براي اينكه اال است, د غيرمجر حيواني و نباتي قواي كه است كرده تصديق صدرا مال
است آن افÇراد وحÇدت نگÇهدارنÇدهي كه مدبر و حافظه هي قو يك حيوان نوع يا نبات

/113 ص اصفهاني, ناجي حامد تصحيح: و تحقيق صدرالمتألهين, فلسفي رساÄل Çمجموعهي 2

ا گÇر مÇيگويد او است/ باقي اشكالش شمسا مال ملكوتي/2 است جوهري كه كرده فرض
اينها ا گر ينباشدو ماد انسانيچرا جزيي ادرا كات است, ي ماد حيوانات جزيي ادرا كات

/11ì ص همان, Ç 3

خط وسط در صدرا مال ندانيم?3 چنين را حيوانات ادرا كات چرا است, دات مجر به مستند
درون در كÇه كÇرده تÇصريح خود او ميشود? جدا حيواني و انساني مرز كجا كه نكشيده
د مجر روح و جسم ميان واسط كه ميكند زندگي انساني" "حيوان يك انساني هر پوست

/301 ص صدرالمتألهين, فلسفي رساÄل مجموعهي Ç ê

شد/4 خواهد واقع عقاب و ثواب معروض كه است همو و است
گÇذاشÇتهانÇد/ انگشت مواردي بر تحقيق اهل صدرا, مال نظريات سابقهي دربارهي
براي و كرده مطرح را جوهر در حركت شرحتجريد در قوشچي فاضل كه گفتهاند بعضي

خلق با آن رابطهي و جوهري <حركت عنوان تحت احمدي دكتر مقاله اسالم, جهان در فلسفه و عرفان سير Ç ë
/12ê ص جديد>

است/5 آورده داليلي آن
مينويسد: همايي جالل مرحوم

فرق چند ه البت است/ صدرا مال جوهري حركت كهن ريشهي امثال, د تجد <قاعدهي
هيوال جوهري حركت موضع اما است; وجود نفس امثال د تجد موضوع اينكه يكي دارد:
حÇركت امÇا است; معنوي و ي ماد عوالم همهي در امثال د تجد اينكه دوم است/ ه ماد يا
حÇركت و است اعÇراض در و جواهر در امثال د تجد اينكه سوم است/ ه ماد در جوهري
وجÇودش تبارÇاع بÇه عÇالم جوهري حركت اينكه چهارم است/ جوهر در فقط جوهري

/10 ,11 ,12 ص اسالمي, فلسفهي در رساله دو Ç ì

است/6 طبيعت ذاتي د, تجد چون نيست, مجعول دش تجد اعتبار به اما است; مجهول
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آن و است ضÇروري تÇوضيحي كرده ذ كر همايي مرحوم كه سوم تفاوت مورد در
برسد, سيبي ا گر Âمث بود; خواهد نيز اعراض در مسبب و باعث جوهر در حركت اينكه
و تغيير نيز اعراضش درنتيجه بيابد, وجودي اشتداد صدرا مال تعبير به يا يابد تكامل يعني
خÇواهÇد شÇيرين به گس از طعمش و سرخي به سبزي از رنگش داشت/ خواهد حركت
و نÇرمتÇر و آبدار خÇودش و بÇيشتر, وزنش بزرگتر, حجمش اين عالوهبر  گراييد,

خوشبوترميشود/
بقاي در جوهري) (حركت اشكال اساس كه ميكند تصريح همايي مرحوم همچنين
حركت و سيالن عين صدرا مال نظر طبق ه ماد وجود كه كنيم ه توج ا گر اما است/ موضوع
قÇوي را شÇبهه هÇمايي مÇرحÇوم حال اين با بود/ خواهد ر تصو قابل موضوع بقاي است;
باشد/ خدشهناپذير و استوار استداللي لحاظ از موضوع بقاي اشكال ميكند فرض  گرفته,
وجداني شهودي و ذوقي مساÄل از دو هر امثال د تجد و جوهري <حركت ميافزايد: لذا

/2ê ,êê ص رساله, همان Ç 1

كه برميگردد صدرا مال خود بيان و تقرير به بدينگونه و برهاني>/1 قضاياي از نه است,
آنگÇاه و دريÇافتيم كشفي و شهودي بهطور را مطالب اين <ما است: گفته جاها خيلي در

كرديم>/ برهانياش
مÇورد در و مÇعاد مسألهي در است/ معاد مسألهي حل صدرا مال مكاشفات جمله از

مينويسد: تهراني جوادآقا ميرزا چيست, به انسان ص تشخ اينكه
ص تشخ پس او/ غير به نه اوست خود به او ص تشخ بگيريم درنظر ما كه را Ñشيي <هر
هر ص تشخ چنانكه نيست, نفس به بدن ص تشخ هرگز و است بدن همان خود به بدن هر
اصلي بدن روحو از مركب انسان هر ص تشخ نيستو آخري امر به اوستو خود به نفس
بدن و روح همان است, تكليف مورد دنيا در كه د ترد و بدايت سبيل بر فرعيه اجزاي و
كند عينيت صدق تا كند عود نحو بههمين بايد معاد در است/ مبهمه فرعيه اجزاي و اصلي

/3ìë ص المطالب, ميزان Ç 2

فال/2 اال و
نÇظر از مÇعاد فÇلسفي تÇوجيه مÇيدانÇد/ انسان روح مخلوق را اخروي بدن صدرا مال
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است: چنين قزويني رفيعي مرحوم تقرير طبق صدرا مال
و مينمايد را خود دنيوي بدن خيال هميشه عنصري, بدن از مفارقت از بعد <نفس
با نفس و ميشود صادر نفس از دنيوي بدن مطابق بدني نمود, را خود بدن خيال كه همين
شد خواهد محشور معاد در است, شده فراهم بدن اختراع بر خيال قدرت از كه بدني چنين

/ 83 ص فلسفي, مقاالت و رساÄل ازمجموعهي نقل ,208 ص جاودان, خرد Ç 1

است/1 بدن همين با او عقاب و ثواب و
جوادآقا ميرزا ميآورد/ حساب به جوهريه حركت نتايج از را معاد اثبات صدرا مال
جÇوهر در حÇركت بÇه قÇول بر احتمال و خيال جز راهي و دليلي را <ما ميگويد: تهراني

/3ì3 ص المطالب, ميزان Ç 2 و 3

نهفقط كنيم ر تصو طبيعت كل در را جوهريه حركت است بهتر من گمان به ه البت نيست>/2
انساني/ بدن يك در

جوهريه حركت نقد به الهيجي, زاق) عبدالر) فياض از نقل به تهراني جوادآقا ميرزا
ميافزايد: خود آنگاه ميپردازد/

مÇتبدل ÑييÇش هÇيچ ليÇهي او هي ادÇم و جوهر است/ آنها اعراض در همه الت تبد>
او اعراض در كند, ترقي و حركت Hبدن و Hروح ا گرچه نيز آدمي نگردد/ آخري بهجوهر
در تÇرقياتي كه نيز روح است/ محفوظ و ثابت هميشه او اصلي بدن جوهر بود/// خواهد

شد/>3 نخواهد و نبوده او ذاتي نوري كماالت هيچگاه ميكند///  كماالتش
شÇده, نÇزديك ديگÇري سÇوي و سÇمت از مسأله ايÇن به ادي سج جعفر د سي دكتر
فÇرض طÇبق ÇÇ اجسÇام تشكÇيل مÇبدأ كÇه اتم يا فرد جوهر همان را جوهر ا گر ميگويد
تفكيك و ه جسمي و نوعيه صورتهاي اثبات براي محلي ديگر بينگاريم ÇÇ ذيمقراطيس
ميگويد: و است ارسطو فرض طبق نظرش صدرا مال اما نميماند/ باقي يكديگر از آنها
داده قرار نوع پنج براي جنس را جوهر خود و اتصاليه> صور¸ له جسم هو حيث من <الجسم
د غيرمجر است صورت هو ماد از مركب كه جسم صورتو هو ماد نوع, پنج آن از كه است
ايÇن كه اوست سيالني طبيعت ميدهد حركت را ه ماد آنچه است/ د مجر نفس و عقل و
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/3ë3 Ç 3ëì ص صدرا" مال ديدگاه از "حركت مقالهي اسالم, در فلسفه و عرفان سير Ç 1

اوست/1 ثبات عين بودن سيال
يÇا وجÇود اصÇالت مسألهي مÇنتقدانش و صدرا الÇم بين معرك¹االÐرا¾ مساÄل جمله از
صدرا الÇم و بوده تي ماهي اصالت صدرا مال استاد ميرداماد كه است معروف است/ ماهيت
گراييده وجود اصالت به بعد به عمر اواسط از و است بوده مذهب همان بر تي مد نيز خود

/ê9 ,18ê ص ,1 ج اسفار, Ç 2
ق/ / ه 1030 تا 102ë حدود متولد Ç 3

سه و شصت در رسالهاي خان3 قرچغاي بن قلي علي صدرا مال بر ر متأخ حكماي از است2/
اين در را صدرا مال نظريات آن در Gظاهر و الماهيه و ناممرآتالوجود به نگاشته سالگي
بهطور رسيده طبع به Gاخير مÆلف اين از كتاباحيايحكمتكه در است/ كرده رد زمينه
مراتب به نه را كثرات او ميشودو معلوم ات ماهي بودن كثرت منشأ به او بودن قاÄل وضوح
نسÇبت ات اهيÇم اخÇتالف آن حÇقيقي منشأ به بلكه وجود, ضعف و ت شد و نزوالت و

مينويسد: چنانكه ميدهد/
ات بالذ متباين و متغاير نفساالمري اولي مفهوم دو عالم اين از ما كه نيست شك>
كه نيست شك و ماهيت/ بماهي ماهيت Ç دويم وجود/ بماهو وجود يكي داريم: ذهن در
عالم اين جميع كه نيست شك و باشد داشته انتزاع منشأ كه بايد ه البت نفساالمري مفهوم
مÇاهيت كÇون مÇفهوم در يا عدمبودن مقابل و وجود مفهوم انتزاع مبدأ در اجزاÄه و بكله
شد, نتواند خاص وجودات به متكثر مفهوم, اين كه نيست شك واحدندو و مشترك بودن
مگÇر نÇيست ات الذÇب متكثر امور و باشند ممتاز و متكثر ذات نفس به كه اموري به مگر
خÇاص وجÇودات كه بود نتواند گوييم: شد, دانسته اين چون و ماهيات اجزاي و ات ماهي
و اعتباري امور ات ماهي و ات/ ماهي بر عروض بيشرط Hاصالت حقيقي موجد به باشند قاÄم
است/ ات ماهي شد گفته چنانكه عام بهالتكثر ما چه خاص, وجودات آن از باشند انتزاعي
يا Âاص نباشد ق متحق حقيقي كثرت كه آيد الزم باشند محض اعتباري ات ماهي ا گر پس
ذات, نÇفس بÇه كÇه است آن حÇقيقي بهالتكثر ما چه حقيقي/ بيمايهالتكثر باشد ق متحق
در حال چنانكه نفساالمر; ظرف در باشد للذات ص متخص و الذات متكثر و ممتازالذات
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و مربع ماهيت و نقطه و وحدت ات ماهي Âمث است; آنها اجزاي مركبهو بسيطهو ات ماهي
به ص متخص و غير به ممتاز نه ممتازند ذات نفس به سافله فصول و عاليه اجناس و مثلث
و بالغير است عدم مقابل مبدأ عين كه است بالغير خاص وجودات در حال چنانكه غير;
است/ غÇير به ذات عين اوست حقيقت جز¾ كه صيت متخص و ممتازيت غير/ به مضاف
الزم , اال و ذات/ به ممتاز نه است غير به متكثر و غير به ممتاز فيالحقيقه بالغير وجود پس
نÇه بÇاشد ات اهيÇم كÇه بايد اال و ات بالذ متكثر نه باشد ات بالذ وجود بالغير وجود كه آيد
بسيط كه باشد بحث وجود خاص وجودات بهالتكثر ما كه بود نتواند و ات ماهي وجودات
واال بÇاشد ديگÇر خاص وجودات كه بود نتواند و است جميعالجهات من واحد و محض

وجÇود غÇير و ات بالذ وجود غير آنها حقيقي مابهالتكثر كه بايد پس آيد/ الزم تسلسل
امÇور ات اهيÇم كÇه بÇايد و ات اهيÇم مگر نيست بالغير و ات بالذ وجود غير و باشد/ بالغير
اعتباري متكثر آنها به متكثر امر واال خارج در اعتباري امور نه ذهن در باشند اعتباري

/ê3ì ص ,2 ج حكمت, احياي Ç 1

قلنا/>1 كما سفسطه و خلف هذا حقيقي/ متكثر نه بود خواهد
نشان و گذاشته انگشت اصلي نقطهي مÆلفاحيايحكمتبر كه ميشود مالحظه
اعتباري نه واقعي كثرت به است منتسب آن استو واقعي حقيقي امر كثرت كه است داده
صدرا: مال به خطاب ميرداماد قول به وگرنه جاعل, جعل به مجعولند ات ماهي يعني ات/ ماهي
و ات الذ مجعول نه باشند مستقل واجبالوجود همه خاص, وجودات كه آيد الزم تو <بر

/ê38 ص ,1 ج همان, Ç 2

وجÇود و مÇاهيت اصÇالت به قاÄل قلي علي خود لقولك>/2 و للواقع خالف هذا ات/ فاقرالذ
ميداند/ الينحل اشكال داراي جدا گانه را يك هر اصالت چون ,Hن تضم است/

بÇودن اعÇتباري و وجÇود اصÇالت بÇه قÇاÄل كه است اين الينحل اشكال دو توضيح
چÇنانكه ميداند; رابط و ناظم محتاج بلكه موجد محتاج نه را موجودات درواقع ماهيت,
و آن/ اجزاي موجدهي علت نه است, پنجره اجزاي هيأت نظم و ربط علت فيالمثل ار نج
<جÇاهل مرتبه آن در وجود كه است اين وجود, اعتباريبودن و ماهيت اصالت به قاÄل
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/ê38 ص ,2 ج حكمت, احياي Ç 1

باشد>/1 عظمي نعمت اين جاحد خود بهحقيقت
ميرساند نتيجه اين به را ما او, ديدگاه منطقي بسط درحقيقت و صدرا مال مكتب ه البت
و نÇطق نÇوعي و حيات از درجهاي و شعور و علم از درجهاي وجود, از درجهاي هر  كه
درجÇهاي را حس كÇه است گويا خيلي مورد اين در صدرا مال عبارت اين دارد/ را تسبيح
ان و ضعيفه عقول الحسايس هذه <ان ميداند: حس از عالي مرتبهي را عقل و عقل, از پايين

/9 ص آشتياني, جالل سيد مهي مقد با شيرازي, ين صدرالد فلسفي رساÄل Ç 2

قويه>/2 حسايس العقول
بدون كثرت است: باقي خود جاي به اصلي اشكال بگذريم كه معترضه جمله اين از
را اين ميشود? پيدا چگونه ماهيات براي مجعوليت و موجوديت و اصالت به شدن قاÄل
قÇاÄلند; مÇتباينه وجودات واقعيت به شارحانش و صدرا مال خود كه داشت ه توج بايد هم

مينويسد: آملي جوادي استاد چنانكه

/1ë1 ص متعاليه, حكمت شرح Ç 3

شÆونات را كثرات اين ولي ميباشد/3 موجود كثرت نعت به خارج در طبيعت <خود

/18ì ص ,1 ج اسفار, Ç ê

ميدانند>/4 واحد وجود حيثيات و جهات و
پنج كتاب در است, مازندراني حاÄري مه عال صدرا, مال منتقدان يترين جد جمله از
داردو بحث وجود كلمهي روي حتي وجود, مبحث در مÆلف جلديحكمتبوعليسينا/
نشده/> آن از سÆال مقام در كسي و گشته غفلت موجب وجود كلمهي به نس Ôا> ميگويد:

بعد/ به 3ë ص ,ë ج سينا, بوعلي حكمت Ç ë

دارد?>5 سابقه عربا¾ عربيت در يا است, مولدات از وجود كلمهي <آيا ميپرسد: سپس
براي را "انيت" كلمهي گاهي و را "أيس" كلمهي مترجمان, نخستين كه گفت بايد اينجا در
يÇا سوم قرن اواخر از معروف معناي اين در وجود كلمهي و ميبردند كار به مفهوم اين
دردعايعرفه حتي است; نيامده نيز اسالمي نصوص در است/ شده باب چهارم قرن اوايل
خطاب دارد/ را شده" "يافته و "مرÄي" معناي رفتهو كار به لغوي معناي در "موجود"  كلمهي



481 اخير قرن چهار در صدرا مال افكار نقد در سيري

/3ì ص ,ë ج سينا, بوعلي حكمت Ç 1

1/<Gموجود فتكون تمثل لم و Gمحدود فتكون تحد <لم است: آمده خداوند به

/38ë ص ,1 ج همان, Ç 2

اصالت كه ميافزايد و ميكند2 رد هم را وجود اصالت كتاب, مÆلف قياس همين به

/38ì ص ,1 ج همان, Ç 3
/238 ص ,2 ج همان, Ç ê

ميكند/4 روشن را ماديين چشم وجود وحدت و ميكشد3 وجود وحدت به وجود
و <هÇيوال از بحث در توقف نتيجه كه اسالم عالم در انديشه قهقرايي سير بر مÆلف
است اشباح> و مثال عالم و اسپهبديه و قاهره انوار و تسعه افال ك و عشره عقول و نفس
ه توج عدم باعث باطل, و منسوخ عقايد اينگونه به <پرداختن ميگويد: و ميورزد تأ كيد

/20ë ص ,2 ج همان, Ç ë

گرديد/>5 تجربي علوم به
جواب تندي كلمات با صدرا مال نظريات از طرفداري به آشتياني ين جاللالد استاد
وادي در مÇعاصر <ايÇن مÇينويسد: جÇمله از است/ داده را سÇينا مÆلفحكمتبÇوعلي

/98 ص عرفان, و فلسفه نظر از هستي Ç ì

اصÇالت مذكور مÆلف اينكه و است>6 خارج نزاع مورد از كلي به و ميزند قدم ديگري

/109 ص همان, Ç 7

ايÇنكه و مÇيشمارد7 رجÇزخÇوانÇي قÇبيل از است, گÇفته آيات و اخبار مطابق را ماهيت
Á او انگاشته; اعتباري را وجود دررسال¹الوجود, ام خي به استناد صاحبحكمتبوعليبا
عداد در هم را ام خي خود وانگهي ميانگارد نقل صرف ام, خي به را انتسابرسال¹الوجود
مسألهي و اعÇمال خلق در كه <شبهاتي زيرا نميآورد; شمار به حكمت اهل از قين محق
را او ر تحي بلكه علمي دقيق مباني در را او تضلع عدم ذ كرشده, ام] خي [يعني او از قدر جبرو
مÆلفحكمتبوعلي كه ماهيت اصالت به قول پس ميسازد>/ آشكار و واضح بهخوبي
نقل آنها از ماهيت اصالت با مغاير كلماتي بلكه نيست; درست داده, نسبت مشاÄيين به

است/ شده
و است ر متأخ ماهيت يا وجود اصالت نزاع كه است اين حقيقت جانب اين گمان به
ميشود باشند/ زده حرفي آن عليه و له تا بود نشده مطرح Âاص بوعلي و فارابي زمان در
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بÇه راجع نيز ÇÇ الم عليهمالس ÇÇ ه مÄا و هستند, موجودي" "اصالت ابونصر و بوعلي  گفت
نفرمودهاند/ چيزي ماهيت يا وجود اصالت

خيال كسي است <ممكن است: گفته كه كردهاند نقل "جهله" از يكي از آشتياني استاد
چنين پاسخ شود>/ الوجود واجب و نمايد پيدا ت شد ممكني وجود است ممكن كه  كند

حاشيه/ ,123 ص Ç 1

است>/1 الربط عين و غيرمستقل وجودي ممكن, كه است <نفهميده است:
است وارد قديمي انديشههاي فعلي پيروان بر بيشتر انتقاد نحوه اين كه است بديهي
برگرديم, مصطلحاتقديم بخواهيمبهلسانو ا گر ا كنون انديشهها/ اصليآن برصاحبان تا
بÇهبهاني عÇلي د يÇس دكÇتر است/ وارد صدرا الÇم مقاالت بر هي توج قابل ايرادات هم باز

مينويسد:
مÇيكند/ ثÇابت را طÇبيعت جÇهان زمÇاني حدوث جوهري حركت راه از صدرا مال>

/319 ص استرآباد, حكيم Ç 2

را يات ماد و طبيعت فقط ا گر اما دانست/2 قديم را عالم ميتوان اساس همان بر كه درحالي
<مندك آنها شود گفته ا گر و ميشود? چه دات مجر عالم تكليف كنيم حساب ماسوياهللا
اثر بر كه عالم آن <پس است همچنين نيز جسماني عالم هستند, مطلق> وجود اشراق در

/320 ص همان, Ç 3

است?>3 كدام يافته, زماني حدوث جوهر حركت
جÇواد مÇيرزا ÂثÇم گÇرفتهانÇد; ايÇراد نÇيز حشÇر مسألهي تقرير لحاظ از صدرا مال بر

/3ë7 ص المطالب, ميزان Ç ê
ق)/ / ه 130ê بعد(تأليف به 1ë7 ص ,ê ج Çكفاي¹الموحدين, ë

جسÇماني <معاد مقالهي در حكيمي درضا محم نوري5/ طبرسي اسماعيل د سي و تهراني4
اشاره نموده, تبيين را معاد صدرا مال كه شكلي دو هر به است كوشيده متعاليه> حكمت در

/227 ص جاودان, خرد Ç ì

و رفÇيعي ابوالحسÇن مرحوم از كه همچنان اما حياني>/6 و موضع و فلسفي <موضع  كند:
اثÇبات بÇه مÇعاد, فلسفي اثبات در صدرا مال كوشش نهايت كردهاند, نقل ري مطه مرحوم
دستكم يا و دانستهاند اخبار صريح و آيات ظواهر با مباين را آن شده, منتهي مثالي معاد
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/212 ص جاودان, خرد Ç 1

صÇحت كÇه برميگرديم سينا بوعلي حرف به باز درحقيقت دادهاند/1 تشخيص غيركافي
است/ كرده عجز اظهار آن اثبات از نموده, وحي خبر به مربوط و منوط را جسماني معاد
رجبعÇلي مÇعاصرش مÇخالف مكÇتب و صدرا الÇم مÇيان موردبحث مهم نكات از
وجود مبحث ديگري و جوهر در حركت يكي خان) قرچغاي بن قلي علي (استاد تبريزي
مشÇترك قÇبيل از مÇمكنات و واجب بÇر را وجود اطالق تبريزي رجبعلي است/ ذهن

/31 ,3ë ص ,1 ج حكمت, براحياي ديناني دكتر مهي مقد Ç 2
/129 ص سبحاني, جعفر صدرالمتألهين, مكتب در Çهستيشناسي 3

ميدانند/3 معنوي مشترك را وجود پيروانش و صدرا مال كه درحالي ميداند2, لفظي
مربوط طبيعت است/ قديم فيلسوفان مداقه مورد نقاط از نيز مزاج و طبيعت مسألهي
ميانگاشتند/ مزاج حاصل را نفس قدما بعضي ميشود/ مركبات به مربوط مزاج و بسايط به
كÇه مزاج رسالهي در چه و دراسفار (چه مورد اين در صدرا مال نظريات كه است بديهي

حاشيه/ ,ì72 ص جاويدان, خرد اصفهاني, ناجي حامد نوشتهي صدرا> مال ديدگاه از <مزاج مقالهي ر/ ك: Ç ê

ميكند/4 پيدا منافات جديد شيمي با كرده) جي حال را مسأله Âمستق
جديد علم با صدرا مال نظريات بودن ناسازگار بر نيز تفكيك" "اهل كه است جالب

مينويسد: تهراني آقا جواد ميرزا دارند/ تأ كيد
بسÇيار بÇيشمار, نÇتايج اخÇذ و تÇجربي عÇلوم در بشÇر پيشرفت همه اين با <امروز
و برهان نام به غيربرهاني قياسات و مفاهيم مشت يك با هنوز ما كه ميخواهد هي بيتوج
به علم لطيف, و دقيق مطالب و معارف و فلسفه داشتن نام به گشته/// سرگرم اصطالحات
اين در بحث و خواندن و نوشتن به تنها را خود وقت و داريم خوش دل كليات و حقايق

/237 ص ميگويد?, چه صوفي و عارف Ç ë

بنماييم////>5 صرف امور قبيل
اينان بيحساب تأويالت او, پيروان و صدرا مال بر تفكيك اهل ايرادهاي ديگر از

مينويسد: تهراني جوادآقا ميرزا است/
دقت بÇا حÇديث بهقرآنو و كرده خالي خارج مطالب از را خود ذهن كه ما <الحق
مÇدلوالتقÇرآنو ظواهÇر بر هرگز را موجود و وجود وحدت مسألهي نموديم, مراجعه
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و رأي بÇه تÇفسير قÇوم, استدالل و استشهاد مواضع در را آن بلكه نيافتيم, منطبق حديث

/278 ص ميگويد?, چه صوفي و عارف Ç 1

دادهايم/>1 تشخيص تحميلي معناي
تأويل از بسياري نمونههاي به كتاباسفار <در مينويسد: حكيمي درضا محم آقاي

/9 ص ,71 اسفند فرهنگي, كيهان Ç 2

مÇطلب ايÇن دنبال به معاد///>/2 و حركت و نفس ساحت در بهويژه برميخوريم; رأي به
خود مذاق بر هم را قديم عرفاي و فالسفه كالم حتي او كه شده نقل صدرا مال از شواهدي
و ديÇن مÇيان خواستند الصفا <اخوان همايي جالل مرحوم گفتهي به است/ نموده تأويل
كردند, تالش منظور همين در هم امامي شيعي دانشمندان از جمعي و بدهند سازش فلسفه
آنها مابين تا ميسازند خارج خود محور از را دو هر فلسفه و دين كه است آن غالب اما

/ì ,7 ص رساله, دو Ç 3

شود///>/3 داده هماهنگي و سازگاري
است/ مÇطالب تكÇرار و بÇينظمي كÇردهانÇد براسÇفار كه ماليمي انتقادات جمله از

/ê87 ص Ç ê

كÇه را مÇواضÇعي تفصيل به زمان4 و حركت ل او جلد رهي خÆم در ري مطه استاد مرحوم
ذ كر ميشد, عوض مطالب بعضي جاي كه بود آن بهتر يا شود جا به جا دراسفار بايستي
است; ت حج قولش است, داشته بهاسفار مرحوم آن كه احاطهاي به ه باتوج و است  كرده
هميشه بلكه نداشته, صدرا مال آخوند از تنقيد قصد هيچگاه ري مطه استاد مرحوم Hخصوص
وعÇدهي و بÇنويسد مÇيخواسÇته صدرا الÇم كه بوده هم مواردي است/ بوده دفاع مقام در
ليكن نوشته يا ننوشتهو يا كه فلكيات) و نبوات مبحث Âمث) داده دراسفار را آنها نوشتن

/ëì ص ,2 ج و ê93 ص ,1 ج زمان, و Çحركت ë

نيست/5 موجود فعلياسفار تحرير در و رفته دست از
مÇباني كÇه نÇيست آنگونه طباطبايي مه عال مرحوم و ري مطه مرحوم انتقادات ه البت

هين صدرالمتأل گويد: 1ì ص توحيديه رساÄل در طباطبايي مه عال /ê2 ص سروش, عبدالكريم صنع, تفرج Ç ì
نيست تمام اينمعنا و است نهاده بنا را خود مباحث للمتعلمين Âتسهي وجود, در تشكيك براساس توحيد در
Ñ

كند/6 متزلزل را صدرا مال
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Ø

<انهنا ك است: گفته اسفار معلول و علت مبحث در خود و ميداند متعلق و رابط را موجودات آنكه علت به
علت همان جز نيست چيزي معلول كه باشد اين Gظاهر اخير عبارت از مراد الطور>/ هذا ورا¾ التوحيد من آخر Gطور

است/ كرده ل تنز  كه

تلفيقي فلسفهي يك را صدرا مال فلسفهي كه است منكر را سخن اين ري مطه مرحوم
مأخÇذ است كÇوشيده كÇه است دري يÇن ضيا¾الد مرحوم به او نظر و بينگاريم التقاطي و
ابوالحسن ميرزا پيرو قضيه اين در دري ين ضيا¾الد دهد/ اراÄه و كند پيدا را صدرالمتألهين

/7ê Ç ë ص ,3 ج ري, مطه مرتضي فلسفي, مقاالت Ç 1

و دري ين ضيا¾الد صدرا, مال ارادتمندان و معتقدان كه ميدانيم ه البت و است1/ بوده جلوه

/ìë ,ì8 ص الربوبيه, الشواهد بر آشتياني مه مقد Ç 2

ميدانند/2 صدرا مال مرادات فهم از عاجز را جلوه
مÇورد جÇديده عÇلوم بÇا صدرا مال نظرات و تحقيقات تضاد بلكه مغايرت, و منافات
موسي دكتر ايرادات از نمونه يك اينجا در Âمث است/ معاصر پوزيتيويستهاي تأ كيد
در صدرا الÇم> ميكنيم: نقل را عقل و حس درحقيقت كتابحكمتتطبيقي, در جوان,
بهمرتبهي تولد از پس و است نباتي نفس درجهي به جنين در كودك كه است گفته اسفار
مÇانند كÇودك, والدت از قÇبل جنين در نطفه كه نموده استدالل و ميرسد حيواني نفس
زمين بهجاي را خود غذاي و كند حركت نميتواند و چسبيده مادر بدن در گياهان ريشهي
غلط جهت هر از گفتهها <اين ميگويد: سپس جوان دكتر مينمايد/> دريافت مادر بدن از
زيرا ندارد; شباهت گياه و نبات به وجه هيچ به مادر رحم در كودك و ميباشد, نادرست و
عدد ميليونها كه است شده منعقد مادر و پدر نطفهي از جنين در كودك اينكه عالوهبر
عاري نبات و گياه اما ميكند; گردش خون كودك بدن در است/// هبيني ذر زندهي ياختهي
از پس سوم ماه از بالخصوص عصبي رشتههاي اينكه به رسد چه است/// خون از خالي و
ميگردد توليد اعصاب اين در الكتريسته برقو ميشودو ظاهر كودك بدن در نطفه انعقاد

/232 ص ,2 ج و 273 ص ,1 ج Ç 3

ميكند/>3 پيدا جريان و
و كÇرده, بسÇنده خÇيالي ادبي تشبيه يك به صدرا مال كه ميشود مالحظه بدينگونه
در تفصيل طالبان نميپسندند/ را تعبيرات آن امروزي علمگرايان ولي نموده نتيجه گيري
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/1370 دي فرهنگي, كيهان Ç 1

فرمايند/ مراجعه ما>1 عصر در صدرا مال بر <انتقاد جانب اين مقالهي به مباحث قبيل اين
دكÇتر قول به و است ايران نوين طراز متفكران نخستين از كه كرماني آقاخان ميرزا
است; كرده تلفيق استادانه را صدرا مال و داروين فكر و قدما و ارسطو نظر آدميت فريدون
جÇمود مÇقابل در ÇÇ شÇيعي فÇالسفهي و صدرا الÇم به تحسينآميزي ديدگاه آنكه ضمن
و مÇينگرد تÇمسخر نÇظر به نيز شيعي متفكران همين به ولي دارد, ÇÇ تسنن اهل فكري

مينويسد:
به ايرانيان موهومات و هنديان خزعبالت با را يونان حكمت مهمالت كه <ميرداماد
و حÇيران آش ايÇن در شÇما و من كه پخته وهم شرارهي به قلمكاري شله آش ريخته هم
درس پÇاي و خواند را احسايي/// احمد شرحالزيارهي و صدرا مال بايداسفار سرگردانيم/
خود گفتهاند, آنچه از كه فهميد تا نشست سبزواري هادي مال حاج اخباريو د محم ميرزا
را قماش اين بافندگان و ديده را آش اين پزندگان از بعضي كه من نفهميدهاند/ كلمه يك
روي آنÇان بÇه هركس ميكنم عرض بافتهام, و چشيده دو هر از روزي خود و شناختهام
و مÇجهول او بÇر چÇيز همه گشته, بيخبر علمي هر از و است سرگردان و گرسنه بياورد

/79 ص كرماني, آقاخان ميرزا انديشههاي Ç 2

است/>2 شده نامعلوم تكليفش
است: گفته همو

زمين كه شبستري خرافات و ين محييالد وفتوحات صدرا مال مثلاسفار كتبي <تمام
كÇرده خÇدمت چه دماغ افساد و وقت تضييع جز ايران رعيت و ملت به كرده, سنگين را

/198 ص همان, Ç 3

است?>3
شÇد شÇنيده مغرور جاهالن از بعضي <از مينويسد: همايي مرحوم كه جا آن Gظاهر
آن مطالعهي و است واسكندرنامه كتابرموزحمزه تالي باهللا العياذ متعاليهاسفار حكمت

ده/ و نه صفحه الهيجاني, جعفر محمد تأليف شرحرسال¹المشاعر, بر همايي جالل مهي مقد Ç ê

و كÇرماني آقÇاخان مÇيرزا امÇثال به نظر ميشود>4 محسوب تفريحي كتب خواندن جزو
است/ داشته او همفكران
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خود خاص طرز به هم را قديم فلسفهي مساÄل صدرا مال كه است اين قضيه حقيقت
درواقÇع داده, تÇغيير را مÇطالب ترتب و ترتيب گاهي كه اين عالوهبر است/ كرده تقرير
است/ سÇاخته آشكÇار بÇدينگونه است, قÇاÄل مÇطالب بعض براي كه را بيشتري يت اهم
زمÇان و نÇداشÇته, نÇان غÇم و داشته دسترس زياد منابع و كتاب به اينكه به نظر صدرا مال
بÇا است, بÇرده سÇر بÇه تصنيف و تدريس و تفكر در سال) شصت پنجاه (حدود درازي
تÇطويل بÇه گÇاه و ايÇجاز بÇه گÇاهي گرچÇه است; كرده بيان را خود مقاصد كامل فرصت
شيعينشين مناطق و ايران در فلسفي انديشهي بر كه است قرنها جهت اين از و پرداخته,

دارد/ سيطره
خÇودش زمÇان ي ماد متفكران به صدرا مال خاص ه توج نكردهاند, ذ كر كه نكتهاي
دهم) قرن آخر (دههي ميكرد تحصيل شيراز در كه زماني صدرا مال است/ نقطويه يعني
در و بÇوده, داير شيراز در نقطوي شاعر و عارف شيرازي امري ابوالقاسم تبليغ حوزهي
مÇيگيرند/ قÇرار ودولتÇياران شريعتمداران تعقيب مورد گروه اين كه است زمانها همان
و مÇيرسد قÇتل بÇه ق/ / ه 999 در بودند, كرده نابينا ق/ / ه 97ì در كه را امري ابوالقاسم
اس حس جوان است بعيد ميشوند/ پرا كنده هند ايرانو نقاط اقصا به مريدانش شا گردانو
بÇا بÇوده, غÇافل گÇروه ايÇن از قÇوامÇي, شÇيرازي د حمÇم يÇن درالدÇص چون هوشمندي و
دهÇدار مÇحمود بن د محم زمان آن در شيراز فرزندان جمله از نباشد/ آشنا  گفتههايشان

نÇقطويه> عÇقايد بÇر نÇقد و شÇيرازي دهÇدار مÇحمود بÇن <مÇحمد عÇنوان تÇحت جÇانب اين مقاله ر/ ك: Ç 1
/1377 اسفند فارسشناسي,

هر به نوشته1, نقطويان بر نقد Hتلويح يا Hتصريح خود رساالت ا كثر در كه است شيرازي

بÇردهانÇد را جسماني معاد همه اما است جسماني معاد گفتهاند صدرا مال <امثال مينويسد: ري مطه استاد Ç 2
فاصلهاي دارد, وجود ارواح عالم در جسماني خصايص اين گفتهاند يعني ارواح; عالم و روح خود داخل در
روحي را غيرعقل و ميدانستند روحي را عقل فقط و بودهاند قاÄل روح و جسم ميان بوعلي قبيل از قدما  كه
مطلب اين با را قرآن معاد است/ نكرده حل را مشكل مطلب اين البته اما ندارد/ وجود فاصله اين نميدانستند,
حشر] ] به راجع Hاساس قرآن است عالم همة روي نيست انسان روي تنها قرآن معاد چون كرد توجيه نميتوان

/(1ì8 ص دژا كام, علي مسلمان, انسان>(نوانديشان نهتنها ميكند بحث ماده عالم

و معاد2 مسألهي تقرير در صدرا مال من گمان به است/ داده نشان آنان از را خود تأثر حال
قول اين نقل استو آفريده بشر طينت فضالهي از را عالم خدا اينكه بر تأ كيد تناسخو رد
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نفس///, بودن الحدوث جسمانيه ميدانندو ي ماد عالم مجموع از عبارت را خدا جمعي  كه
شدن, سركوب باوجود ايام آن در كه دارد نقطويان به چشمي گوشهي غيرمستقيم بهطور
HباتÇاث و Hنفي و داشتهاند مطالعه و تدريس و تعليم حوزههاي و محافل در انديشگي نفوذ

بودهاند/ زمان انديشمندان خاص ه توج مورد
بÇا تÇوانست بيمانندش تفكر توانايي و كمنظير ل تخي قدرت با صدرا مال بدينگونه
اسÇالمي, مشÇايي (فÇلسفهي بÇود رسÇيده او بÇه كÇه فكري جريانهاي همهي از استفاده
يك غÇيره)/ و حÇديث قÇرآن, شÇيعه, و سÇني كÇالم عÇلم نظري, عرفان اشراق, فلسفهي
اهÇل تأمÇل مورد ميتواند و ميدرخشد هنوز كه كند پيريزي نوآيين فلسفي منظومهي

گيرد/ قرار فرهنگشناسان و پژوهش



ما عصر در صدرا مال بر انتقاد

ق/ / ه 10ë0 متوفي Ç 1

سازش دوران و نيرومند انديشهي با چنان شيرازي1 صدرا مال مفلق و مبتكر حكيم
Çعاع حتالشÇت را ديگÇران بهتدريج كه افكنده سايه اخير سدهي چهار در فلسفه تاريخ بر
جديد و قديم حوزههاي در دستكم ÇÇ اسالمي فلسفهي عالم در مطلق ق تفو و داده قرار
زيرا است, مانده مصون انتقاد از او افكار كه نيست معني بدان اين اما است; يافته ÇÇ ايران
, تÖلÔق Öنا> معرض در و بماند خدشهناپذير نظري, كه نيست فلسفي تفكر طبيعت در Áاصو
ايرادگيري يكي باشد: نميتواند بيرون حالت سه از صدرا مال بر انتقاد نگيرد/ قرار < ÔتÖلÔق
بÇدان ايÇنجا در است, بÇيرون فÇلسفي بÇحث چÇارچÇوب از چÇÇون كÇÇه است مÇÇذهبي

كÇتاب در ق) / ه 13êì (مÇتوفي اردبÇيلي عليا كبر ميرزا جمله از دارند/ ايراد معاد مسأله در صدرا مال بر Ç 2
فلسفه و حكمت انجمن سها, صدوقي منوچهر صدرالمتألهين, بر ر متأخ عرفا¾ و حكما تاريخ رك: والنشور, البعث

HمنÇض نيز صدرا مال به ولي است شيخيه رد در بيشتر والنشور البعث كتاب البته (2ì و 179 (ص 13ë9 ايران,
نميكردند تدريس را اسفار معاد بخش طباطبايي مه عال مرحوم كه بود ايراد همين لحاظ از شايد است/ تاخته

سبحاني)/ جعفر استاد مصاحبهي ì ص ì8 آبان فرهنگي, كيهان (رك:
بÇوده او نÇظريات مÇخالف عÇرشيه] [و مشÇاعر شÇرح در احسايي احمد شيخ HÄاستثنا صدرا مال شارحان از Ç 3

بعد)/ به 133 ص آشتياني, استاد نامه ,13ìê اسفند Ç آذر معارف (رك: است

و شÇارحÇان3 كÇه تي ي مÇاه دوم درجÇه در و سطحي نكته گيريهاي ديگر نميپردازيم2/
صدرا مال پيرو كل در چون اينان از دارند/ او آثار بر خود تعليقات در صدرا مال طرفداران

نميگوييم/ سخن گفتار اين در هستند,
پÇيرو فÇلسفي انÇديشهي در كÇه هسÇتند كسÇاني معاصرانند, از Hعمدت كه سوم  گروه
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ايÇنان كÇه را صدرا مال از مطالبي رÄوس دارند/ اصولي انتقادهاي او بر و نيستند صدرا مال
خÇوانÇندگان لحÇاظ از و دسÇتهبندي زيÇر تÇرتيب بÇه اينجا در دادهاند, قرار بحث مورد

ميگذرانيم:
ما/ درعصر مشايي حكمت پيروان محافظه كارانهي ديدگاه از صدرا مال بر انتقاد Çالف

پرداختهايم/ مازندراني حاÄري مه عال مرحوم شاخصشان فرد به دسته اين از
جÇنبهي درحÇقيقت كÇه او, كÇار مĤخÇذ و مÇنابع نÇظر از صدرا الÇÇم بÇÇر انÇÇتقاد Çب

كتب در صدرا مال اساسي انديشههاي سوابق از لي مفص و دقيق صورت دانشپژوه دتقي محم استاد البته Ç 1
تهران, دانشگاه, چاپ صدرا مال الجاهليه اصنام كسر كتاب مه مقد) است مغتنم بسيار كه دادهاند بهدست قديم
از گÇفتار متن در ندارد, صدرا مال بر خرده گيري جنبه ايشان نوشتهي اينكه به نظر ولي م)/ 19ì2 ش 13ê0

نكرديم/ ياد ايشان

را اصفهاني دري ين ضيا¾الد مرحوم نوشتهي از فقراتي گروه اين از دارد/1  كتابشناختي
كردهايم/ نقل

ايراني/ معاصر ماركسيستهاي ديد از صدرا مال تعليمات ارزيابي و نقد Çج

هستند جديده علوم طرفدار و پيرو كه كساني جبههي از صدرا مال نظريات به حمله Çد

چشÇمانÇداز ايÇن افÇراطÇي نÇمونهي مÇيجويند/ آزمÇايشگاه در فقط را حقايق درواقع و
عنوانحكمتتطبيقيدرحقيقتحس تحت جوان موسي دكتر كتاب از را پوزيتيويستي

نموديم/ عرضه و وعقلتلخيص
او از حقيقت اما است; عزيز <افالطون كه: مأثور كالم و مشهور قول اين يادآوري با
خÇود عÇالم در كÇه را مÇختصر ايÇن مÇيشود درخواست صاحبنظران از است> عزيزتر
دريÇغ ارشÇادي و اصÇالحي نÇظرات ابÇراز از و بنگرند عنايت عين به است قدم نخستين

نفرمايند/
به مشهور صالح د محم شيخ دارند انتقاد صدرا مال بر كه مشاÄي ر متأخ بزرگان از الف:

پÇنج كÇتاب از د تعدÇم مÇواضÇع در كÇه است ش) 13ë0 (متوفي مازندراني حاÄري مه عال
صدرا الÇم بÇر بÇوعلي فÇلسفهي مÇباحث بÇررسي ضمن سينا جلدياش,حكمتابوعلي

است/ گرفته نكتهها
در مÇعقول ايÇرانÇي سان درÇم از و خÇوانÇده عÇراق در را حكÇمت حÇاÄري مهي عال
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اسÇماعيل الÇم مÇانند نÇبودهانÇد/ صدرا الÇم پÇيرو كه ميبرد نام را كساني عراق حوزههاي
فÇيروزآبÇادي/ د حمÇم د سي و جهرمي احمد د سي جريبي, هزار عبدالهادي مال بروجردي,
همين مه عال مجتهد علي آشيخ و غزانچي تهراني مجتهد عبدالرسول مال هم ايران در ه البت

دفÇع فÇي المشÇاعر نÇÇقض مÆÇلف طباطبايي حسين مÆمن محمد بن علي محمد است: بوده جمله آن از نيز Ç 1
مÇرحÇوم صدرا الÇم بÇر منتقدان ديگر از (22 ص پيشگفتار, عÇرفا, و حكما¾ الشيرازي(تاريخ الفيلسوف شبهات

چاپ صدرا, مال فلسفي بررسايل آشتياني ين جاللالد مه مقد) انگاشتهاند سطحي را او ايرادهاي كه است, جلوه
/7 Ç 10 ص الهيات, دانشكده

مانده كنار بر شارحانش و صدرا مال افكار پردامنهي نفوذ از يعني داشتهاند1 را خصوصيت

/ 8 ص ,1 ج سينا, ابوعلي حكمت Ç 2

بودند/2
است گÇرفته اشكÇال صدرا مال سخنان بر حاÄري مه عال كه را مباحثي عناوين اينك

ميكنيم: ذ كر
في عنوان تحت صدرا مال آنچه بر اشاره با سينا ازرسالهيعشقبوعلي بحث ذيل
ازرسالهي مقتبس ي تاحد را آن است نگاشته ذ@كرعشقالظرفا¾والفتيانلالوجهالحسان

3 (ج الصفا اخوان ازرسايل بعينه Hتقريب بعد) به 171 ص 7 (ج اسفار از مذكور فصل كه است اين حقيقت Ç 3
است/ شده برداشته بعد) به 277 ص

/ì0.1 Ç ê

ميسازد/4 صدرا مال ه متوج را اخالقي انتقاداتي غيرمستقيم و ميداند3 بوعلي
اصÇالت بوده, معتقد ماهيت اصالت به كار آغاز در هم صدرا مال خود آنكه ذ كر با

/3ìê.1 Ç ë

جÇمله از مÇينمايد5/ اقامه برهان وجود اعتباريت بر و ميدهد قرار انتقاد مورد را وجود

<وحدت مينويسد: 238 ص 2 ج در و شده بحث موجودات با ل او مبدا مباينت به راجع 23ì ص 2 درج Ç ì
ميكند>/ روشن را ماديون چشم وجود,

/38ì.1 Ç 7

مÇيشود7/ منجر وجود6 وحدت به كه است آن وجود اصالت بر حاÄري مه عال انتقادات
از پس كه, است نوشته كتابحكمتابوعليسينا بر تقريظ در جعفري دتقي محم استاد
موضوع اين در بخواهد كسي ا گر ا كنون وجود, وحدت مباني بر حاÄري مه عال انتقادات

/ì ص ,3 ج Ç 8

در حÇاÄري مه الÇع بÇخوانÇد8/ بÇلبل و گل مضمون در شعر چند است ناچار بگويد سخن
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است, ثÇمانين عشÇره كÇه حد اين به تا ضعيف <اين دارد: جالبي عبارت وجود موضوع
ايÇن مÇيان را وجÇود مفهوم بفهمم نميتوانم ميآزمايم, را وجدان و فكر آنچه رسيدم/
به موصوف كه شيÃي ذات و دارد حقيقت اعيان در كه است خصوصيتي چه عامه مفاهيم

است>/ اعتباري اوست,
صدرا مال بر و ساخته مطرح را مفهوم دو به جوهريه حركت در بحث حاÄري, مرحوم

/1êê ,1êë ص ,2 ج Ç 1

نÇيز و مÇيدانÇد1/ "تحميلي" را مورد اين در قرآني آيهي به استناد Hخصوص است/ تاخته

/2êê.3 Ç 2

مينامد2/ مغالطهآميز واجب اثبات به راجع درمشاعر را صدرا مال تقرير
قÇول و انÇطباع بÇه قول و خروجالشعاع به قول از <ما مينويسد: رÅيت مسألهي در
غافل رايالصدر) هو صدراالرا¾ و ميفرمايد: سبزواري حكيم ( كه نفس جعل به صدرا مال
و سÇامع و مرÄي و راÄي بين مواجهه جز و نشده, ثابت ما بر هنوز يك هيچ ولي نيستيم;
آيد, بيرون مدركه قواي اين از كه ديگري چيز ملموس و المس و مذوق و ذاÄق و مسموع
مÇعلوم مÇا بر شود, منطبع قوي آن در متعلق آن از صورتي يا نمايد خود متعلق با تماس

/1ë2.ê Ç 3

نيست>3/
و آن حدود و ذهني وجود دربارهي صدرا مال با بحث (188 (ص چهارم جلد در همو
مجلد همين در است/ كرده مطرح را معقول و عاقل اتحاد در بحث (11 (ص پنجم جلد در
داده قÇرار ايÇراد مÇورد را عÇقلي انسان براي عقليه اعضا¾ تصوير دربارهي صدرا مال نظر

/278 ص Ç ê

است4/ گرفته ايرادي سينا كتابشفايبوعلي بر صدرا مال حاشيهي بر نيز و (ë8ص)
قÇرار تأيÇيد مÇورد درمشÇاعر HخصوصÇم را صدرا الÇم تقريرات گه گاه حاÄري ه البت

نفس/ مراتب به راجع 2ëì از Ç ë

ميدهد/5
كÇه است دري ين ضيا¾الد مرحوم او شارحان بر و صدرا مال بر منتقدان از ديگر ب:

<چون است: نوشته چنين Hمت مقد و كرده ص مشخ Hمشروح را مطالباسفار مĤخذ بيشتر
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صدرالمتألهين به ملقب شيرازي صدراي مال آخوند مرحوم تأليف اربعه كتاباسفار اين

از <بÇرخÇي است: نÇوشته (ê (ص صدرا الÇم و سهروردي افكار خالصه جزوهي در داناسرشت, ا كبر مرحوم Ç 1
در نÇويسنده نÇام بÇدون را پÇيشينيان كÇتب گÇفتهانÇد و كÇرده جسÇارت شيرازي صدراي علمي مقام به فضال
نÇام كÇتاب, يك از مÇطلبي نÇقل هنگام بايد شخص چند هر نداشته, چيزي خود از و آورده خود نوشتههاي
چÇون كه داشته خاص انديشههاي و افكار ما شيرازي حكيم ايراد, اين قبول با بياورد/ را نويسنده يا  گوينده
افكار در رسالهاي ميتوانست ا گر و شده, گم نوشتهها آن درخالل مساÄل اين نوشته چيز معمول حد از بيش
دانشپÇژوه اسÇتاد مÇيكرد/ كÇمك اشÇتهارش بÇه بÇيشتر و بÇود سودمندتر دهد, ترتيب خودش اختصاصي
توانا دست هم آنها برگزيدن در و كرده, بر از بلكه خوانده دقت به را كتابها از بسياري صدرا مال مينويسد:

/(1ì ص پيشگفتار, الجاهلي¹, اصنام است>( كسر داشته

مÇرحÇوم حÇتي ÇÇ گÇذاشÇته, شÇبهه در را مÇردم سالهاست و است1 عديده كتب از متخذ
همچنين و است نشده نكته اين ملتفت است كتاب اين بر حواشي صاحب كه سبزواري
و نÇفهميده هم اصفهاني واحدالعين اسماعيل مال مرحوم و نوري علي مال مرحوم او استاد
غالب نوري آخوند حواشي به ديدم اصفهان در خطي كتاباسفار خود من و ÇÇ ندانستهاند
تÇوجيه سÇبزواري حÇاجي مÇثل بÇرداشÇته كتاب كدام از كه ندانسته چون را غلط عبارات
مÇحتاج Gابد كنيم, منضم را اصل عبارت عين ا گر كه درحالي نموده; صاحبه بمااليرضي
خواهد محتوم مرور از پس است زياد كتاب اين در عبارات قبيل اين از نيست/ بهتوجيه

شد/
Gاجتهاد خواستم كه ثاني دفعهي تا خواندم, سابقين ظن حسن همان با هم من باري
يك تÇا ديÇدم را رازي فÇخر امÇام كÇتابمباحثمشرقيه فاق, ات برحسب باشم رفته پيش
Hممسل كتاب اين ثلث دو الاقل كه شد معلوم رفتهرفته و داد دست من به سو¾ظني درجهاي
لهذا نميبرد/ را كتاب صاحب اسم و داده, نسبت خود به محترم مÆلف استو قوم عبارات
برآمدم كتاب اين مواد جمعآوري درصدد باشد//// نشده ديگران حق تضييع آنكه محض
مÆلف كه را كتبي زيرا تمام; نه اما و نموده حاصل موفقيت اندازه يك تا بحمداهللا تا كنون و
بهدست را تمام كه نتوانستهام هنوز من و باشد كتاب صد از متجاوز شايد برداشته, آنها از
طبع به بعضي و رسيده طبع به بعضي داده, قرار كتاب اين مصدر مÆلف كه را كتبي آورم/
و است مÇفقوداالثÇر نسÇخ از بعضي اما و است موجود او خطي نسخهي وليكن نرسيده/
مÇيبرد اسÇم مÆÇلف را آنچÇه كÇه است آن مه مقد اين نگارش از مقصود Âفع ناياب////
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خÇود در بÇرداشÇته, كÇتاب فÇالن از را عÇبارت فالن اما و مينويسم Hتلويح يا و Hتصريح
دوم قسÇمت است/ مÇيردامÇاد ازافقالمبين غالب كتاب ل او قسمت بردهام/ نام صفحات
مÇيرصدر مصنفات از سوم قسمت غالب است/ شرحمقاصد و مباحث از بيشتر  كتاب
يÇن ياثالدÇغ مصنفات از معاد درخصوص چهارم قسمت است/ دواني محقق و شيرازي
عÇامه امور قسمت در واال اينهاست/ از عمده قسمت يعني است; ميرصدر پسر منصور
از پس نشده, كامل احصا¾ هنوز چون /Hتحقيق نه, Hتقريب است كتاب پنجاه از متجاوز فقط,
الرابÇع اليوم في االصفهاني الدري ين ضيا¾الد الفاني قل <اال شد//// خواهد معلوم كامل احصا¾

/23 Ç 2ì ص پيشگفتار عرفا¾, و حكما¾ تاريخ Ç 1

كÇه است بÇرده نÇام را كÇتاب 103 سÇپس ق>/1 / ه 1353 سÇن الثÇانيه جمادي شهر من عشر
كند/ اشارهاي آنكه بدون است, كرده مطلب نقل آنها از صدرا مال

او عزيمت نقطه آنكه با و است روشمندانهتر دري مرحوم انتقاد كه ميشود مالحظه
شÇيوهي تأثÇير تÇحت اما نبوده, (تدريس) " گفتن" براي فهميدناسفار بهتر جز چيزي

دري مرحوم بود, شده رايج متون تصحيح و كتابها انتشار و طبع اثر بر كه تطبيقي تحقيق
اختالف مسأله, اين از گذشته كند/ پيدا را مباحثاسفار مĤخذ بايد كه ميرسد نتيجه اين به
از چÇنانكه است/ جÇالب نيز ايشان غلطخواني و آنها رفتن پردور گاه و شارحان اقوال

در را "قÇدرت" لفÇظ القÇدر عÇظيم صدراي الÇم> بÇوعلي: حكمت بر اصفهاني عمادزاده مرحوم مهي مقد در Ç 2
الاقل انداخته///> كلفتها به را خود و خوانده گوشت" قطعه معناي "به د موح فا¾ به "قدرت" علويه خطبهي

چهل كتاب در (38.3 سينا ابوعلي باشد(حكمت خورده را قاف نقطهي دو از نقطه يك كاتب كه نداده احتمال
,ë23 ,ëë0 ,ëë3)است آمÇده صدرا مال كافي شرح بر نكته گيري مورد چند نيز سره س قد امامخميني حديث

/(33ë ,3ê9

ه البت شد>2/ زحمت بسي باعث جملهياسفار يك از واو يك <افتادن آوردهاند: او قول
است/ گرفته صدرا مال خود بر واردي لفظي ايراد جا يك نيز حاÄري مه عال مرحوم

نÇيز بودند ي خاص علمي جهانبيني عي مد كه آنان بهويژه جديد تحصيلكردگان ج:

يÇا لفظ, آن يا اين روي ايشان بحث كه پيداست و كردهاند اظهارنظر صدرا مال دربارهي
جÇزوهي در ارانÇي تÇقي دكÇتر است: ريشهايتÇر بلكه باشد; نميتواند مبحث يا و مĤخذ
ميكند ه توج مشا¾ و اشراق فلسفه به دوباره صدرا مال> مينويسد: مادي> <عرفانواصول
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المÇتعاليه حكÇمت كه را فلسفهاي عقايد, اين اختالط از خود زمان عرفان تأثير تحت و
نظر نقطه از كتاب اين ه البت ميكند/ تأليف را اربعه كتاباسفار و ميآورد بيرون مينامد,
جديد قرون در زيرا باشد; مهم نميتوانست بوعلي تأليفات برخالف دنيا علوم پيشرفت
آنكÇه حÇال بÇود; موجود سينا بوعلي تأليفات گرفت رونقي اروپا در علم بازار كه وقتي
رفÇته جلوتر صدرا مال محيط از مراتب به اروپا فلسفه و علم كه ميشد تأليف وقتي اسفار

/32 ص Ç 1

كرد>1/ كوتاه را صدرا مال فلسفهي يت اهم ايران در اروپايي ن تمد نفوذ بود/
يافته دست ديالكتيكي تفكر نوعي به او اينكه و صدرا مال خالقيت بر طبري احسان
لحاظ به حتي و است ايدهآليستي انديشه اين كه است اين ايرادش اما دارد; اعتراف است,
ارسÇطو عÇقايد درواقÇع يÇعني مشاÄيان از گرچه است; عقبتر يوناني ارسطوي از علمي
طبري احسان نيست/ عقبتر اسالمي مÆلفان روايت به فلوطين نظريات با درآميختگي
روحÇانيه و الحÇدوث <جسÇمانيه انسÇان نفس اينكه مبنيبر را صدرا مال نظريهي بهويژه
ابÇداعÇات با اروپا در فكري د تجد تقريبي همزماني و ميكند ياد تحسين با است البقا¾>

/ê1ì Ç ê23 ص ايران, در اجتماعي جنبشهاي و جهانبيني دربارهي بررسيها برخي Ç 2

ميداند2/ غرورانگيز و مييابد جالب را مالصدرا فلسفي
(بخصوص اسالمي فلسفه مطالعه كنندهي براي پرسش اين بگذريم, كه اينها از د:

پانصد چهارصد علمي الت تحو آيا كه: ميآيد پيش است) رايجتر كه صدرا مال فلسفهي
روش لحÇاظ از نيز و ابواب و عناوين جهت از فلسفي مساÄل روي تأثيري اخير سالهي
از خÇود آثار در ا گر صدرا مال فيالمثل اينكه به ا كتفا آيا و باشد? گذاشته نبايد بررسي
عنوان به بلكه او شخص اعتقاد عنوان به نه كرده, ياد كهنهاي علمي نظريات و فرضيات
را صÇفوي عÇصر فÇيلسوف ايÇن علمي عقبماندگي است, موضوعه" "اصول از استفاده
حكÇماي مشÇي برخÇالف صدرا مال اينكه عاي اد با و مينمايد? جبران ما زمان به نسبت
نياورده ميان در را نه گانه" "افال ك پاي قديم و حادث ربط در الهامآميزي بهطور اسالمي
علوم موضوع موجودات تك تك در بحث و است وجود" "علم فلسفه اينكه يا و است
بشÇري انÇديشهي در اخÇير پانصدسالهي الت تحو بر ميتوان آيا است?/// ديگر خاص
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بست? چشم
بر نوين مساÄل تأثير به را قديم فلسفهي اهل ه توج ميتواند كه كتابهايي جمله از
كÇتابحكÇمت نÇمايد جلب ويژهاي) جهانبيني و گرايش از كنار (بر اسالمي فلسفهي
و 13ê7) سÇالهاي بÇين جÇلد دو در كÇتاب ايÇن عÇقلاست/ تطبيقيدرحÇقيقتحسو

كÇتابي نيز پيشتر جوان موسي دكتر كتاب اين نويسندهي است/ شده منتشر 13êë ش)
به از كمابيش نيز آنجا در كه بود كرده حكم¹االشراقمنتشر فورد تصوعنوانرد تحت
كتابحكمتتطبيقي در اما ميشود/ بحث قديم فلسفهي بودن غيرعلمي و نبودن هنگام

/3 ص ,1 ج عقل, و حس حقيقت در تطبيقي حكمت Ç 1

مÇيكند1, مÇعرفي آشÇتياني مÇهدي مÇيرزا مÇرحÇوم شا گرد حكمت در را خود كه مÆلف
علوم نظر از كه اشكاالتي و ميآورد جدا گانه عناوين تحت را اسالمي مطالب خالصهي
كه است كتبي به مÆلف علمي ارجاعات ه البت مينمايد/ مطرح است, وارد آنها بر طبيعي

/272 ص همان, Ç 2

هرچه جهت در داده رخ علمي نكات آن در كه تغييراتي اما ميگردد2; ي تلق كهنه ا كنون
نميزند/ ما بحث به ضرري لذا است; قديم حكمي مقاالت و مقوالت از شدن دورتر

از عÇقل كتابحكمتتÇطبيقيدرحÇقيقتحسو در آنچه از خالصهاي ا كنون
ايÇرادات از است نÇمونهاي و است آمÇده آن بÇر انÇتقاد و صدرا الÇم فÇÇلسفي نÇÇظريات

ميگذرانيم: خوانندگان نظر از قديم, فلسفي مقوالت بر جديد دانشآموختگان
و نÇورانÇي اشÇباح بÇا صدرالمÇتألهين گفته به ل او درجهي در انساني ناطقهي <نفس
نفس قواي در راه اين از صور و احساس و حس و دارد سروكار مثال عالم در انواع ارباب
پÇديده يك احسÇاس و حس است مسÇلم آنكÇه حÇال ميشوند/ ادرا ك و ميآيند پديد
خارجي وجود نيز ناطقه نفس مثالو عالم استو بيارتباط غيب جهان با و است جسماني

/11 ص ,1 ج همان, Ç 3

ندارند>3/
مÇانند ميرسد, بنبست به خود مطلب پاسخ و مشكل حل در كجا هر الرÄيس شيخ
آن از است/ ميكرده اعتراف خود ناتواني به صراحت كمال با حاضر عصر در دانشمندان
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مÇينويسد: چÇنين الوان و لون حÇقيقت از تÇحقيق در كÇتابشÇفا دوم جÇÇلد در جÇÇمله
چنين ديگري محل در همچنين سببها> عرفت ال و بالحقيقه امرها لي يحصل فلم <فاماااللوان
ديگÇر و اسÇفار در صÇدرالمÇتألهين اما فيه> السبب علي اقف ان يمكنني <فليس مينويسد:
هر نكرده, اعتراف مشكل حل در خود عجز به مورد يك حتي خود رساالت و  كتابها
از را پاسخ كه داشته انتظار و پرداخته, مكاشفه به آن حل براي برخورده, دشواري به  كجا
مثال محض است/ رفته اشتباه به آن پاسخ مطلبو همان در Hتصادف و نمايد دريافت غيب

مينمايم: نقل را موردي
مينويسد: چنين كتاباسفار در فعال عقل و عقل حقيقت و علم معني از تحقيق در
تصفي¹ مع بالغ تفحص و شديد بحث الي تحقيقه يحتاج غامض صحيح وجه له يكون ان <و
و بعقولنا اليه ابتهلنا قد و منه, والعون التوفيق وسÆال اهللاتعالي الي التضرع الخاطرو تهذيب و الذهن
امثالها و المسأله هذه لكشف Hطلب اليه تضرعنا و يديه بين انفسنا بسطنا و الباطنه ايدينا اليه رفعنا
و مÇوجودا العقلي عالم فرأينا الموانع, و الحجب بعض عنا كشف و الساطع بنوره عقولنا انار حتي

/ê1 Ç ê2 ص ,1 ج Ç 1

العالم>1/ هذا في الموجودات جميع به يتصل
شÇيخ عÇقايد از مÇثال عÇالم و النوع رب مطلب به راجع خود كتابهاي در صدرا مال
روحÇاني و واقÇعي جÇهان يك محسوس جهان ورا¾ در را عالم اين كرده, پيروي اشراق
جهان با مثال عالم در ده مجر عقول و ه نوعي صور و نوراني اشباح كه است معتقد پنداشته,
صدرا مال را مثالي موجودات و اشباح اين هستند/ ارتباط در ي ماد موجودات و محسوس

نوعي با معاصران بعضي كه دهد نشان است كوشيده حكم¹االشراق رد و ف تصو رد ديگرش كتاب در مÆلف Ç 2
نظر به برگرداندهاند/ فرشتگان و انواع ارباب به را "ايزدان" ايراني قديم متون ترجمهي در تحريف و تعديل
تسÇامح يÇا مسÇامحه از اسÇالمي و يوناني و ايراني مقوالت تطبيق در شارحانحكم¹االشÇراق و مÆلف ميآيد

است/ شده منتقل هم صدرا مال به تلفيقي گرايش اين البته و نبودهاند برحذر

انواع2 ارباب و مثال عالم كه اين حال و است ساخته موسوم انواع ارباب و النوع رب نام به

/ë2 Ç 3ص آشتياني, ين جاللالد سيد صدرا, مال فلسفي آرا¾ و حال شرح با شود مقايسه ì3 ص ,1 ج Ç 3

ندارند3/ خارجي وجود هيچكدام
بÇهطور و تÇفصيل بÇه كتاباسفار در ابصار و رÅيت چگونگي و لون و نور مطلب
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است: قسمت سه در آن عمدهي گرفته, قرار تحقيق مورد پرا كنده
االفالطوني) فيالمثل (فصل رابعه مرحلهي ل او جلد در يكي,

االلوان) اثبات في (فصل رابع باب دوم جلد دوم,
قÇديم)/ (چÇاپ البÇصر)/ في (فصل رابع باب سفرالنفس) (في چهارم جلد در سوم,
تغييرات و انفعال از بدانند بايد شمردهاند, عوارض از را نور كه كساني گويد: نور دربارهي
آن قÇابل حلÇم بÇه فياض مبدا¾ از باره) (يك بلكه نميگردد, حاصل مواد در استحاله و

ميشود/ افاضه
حÇاصل طÇريق اين به ديدن و <رÅيت ميگويد: صدرا مال (ديدن), ابصار دربارهي
از خداوند قدرت به خارجي هي ماد از د مجر شيÃي صورت شبيه ديگري صورت كه  گردد
حاصل ترتيب اين به مطلق ادرا كات و شود حاضر انساني نفس در نفساني ملكوتي عالم
صورت از غير ديگري ادرا كي نوري صورت يك مشاهده و رÅيت هنگام كه ميگردد
مÇيشود/ افÇاضه انسÇان نÇفس در واهبالصور خداوند جانب از آن شبيه ولي جسماني

/ 82 Ç 87 ص ,1ê ج Ç 1

بسيار سخن اين و است>1/ مشاهده اين معده علل و شرايط از تنها محسوس هو حاس وجود

/199 ص الديني, مشكوه عبدالمحسن دكتر شيرازي, ين صدرالد فلسفه به Çنظري 2

انگليسي2/ معروف ايدهآليست باركلي گفتهي به است شبيه
له تحصل ال مبهم امر شيي كل في الماده <ان مÇينويسد: چنين كتاباسفار در صدرا مال
به ممتدا> كونها الجل الصوره تلك هي الصوره باالستعدادكذا ك الهيوال في الهيوال ان كما اصال
داشتن به آن خاصيت نيز صورت است/ صورت قبول به آن استعداد در هيوال كه معنا اين
له تÇحصل ال مبهم امر شيي كل في الماده <ان مينويسد: همچنين ميباشد/ ابعاد و بعد امتداد
به ممتدا> كونها الجل الصوره تلك هي الصوره باالستعدادكذا ك الهيوال هي الهيوال ان كما اصال
داشتن به آن خاصيت نيز صورت است/ صورت بهقبول آن استعداد در هيوال كه معنا اين
الهيوال كون في العل¹ هي الجسميه الصور <ان مينويسد: همچنين ميباشد/ ابعاد و بعد امتداد
حلول آن در صورت كه بود خواهد حدود و حد و وضع داراي هنگامي هيوال وضع> ذات
مÇوجودي فÇاني جÇهان ايÇن در است محال زيرا است, باطل تمامي به عقايد اين نمايد/
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/1ìì ص ,1 ج Ç 1

باشد1/ خالي و عاري شكل, و بعد از كه شود ر متصو
اصÇالت دربÇارهي نÇزاع و اخÇتالف كÇه ميشود واضح رين متأخ كتب در مطالعه از
شيخالرÄيس كتابهاي در و دانشمند, اين زمان از قبل آمدو پديد صدرا مال زمان از وجود
بيفايده و بيمعني بحث يك مزبور بحث Hاساس و نبود ميان در بحثي چنين اشراق, شيخ و

/19ì.1 Ç 2

است2/ نزاع ثمره بدون و
علمي جنبه وي پيروان نظر در كه مطلبي يگانه صدرالمتألهين افكار و عقايد ميان از
را حركت اين ميباشد/ جوهريه حركت موضوع گرفته, قرار موردبحث اغلب كرده, پيدا
قÇرار گÇفتوگو مÇورد ات رÇك به تهران علمي ت مجال و دانشگاهي كتابهاي بعضي در
را جوهريه حركت كه درجهاي به تا پنداشتهاند سودمندي و ارزنده مطلب را آن و دادهاند

هگل و داروين و اينشتين با را هين صدرالمتأل نظريه ,¹وهريÇالج الحرك¹ نظري¹ مقالهي در الحكمي مرتضي Ç 3
مÇرحÇوم (10ë ,10ì ,112 ص ,19ì3 نÇيسان ,1382 ذوالقÇعده شÇمارهي النÇجف, (مجله است كرده مقايسه
ربÇطي هÇم بÇه ÇÇ اينشتين و هين صدرالمتأل ÇÇ فيلسوف دو اين <سخن است: گفته منصفانه راشد حسينعلي

/(131 ص ,1317 غرب, و شرق فيلسوف است>(دو ديگري مطلب و مقام در هركدام و ندارد

آوردهاند3; بهشمار انگليسي داروين ر تطو و ل تحو قاعدهي رديف در قان محق از بعضي
ساخته, مقارن آزمايشها با همهجا را خود گفتههاي انگليسي دانشمند اينكه از غافل اما
و دريÇاها كÇنارهي و سواحل در جهان, نقاط دورترين در را خود عمر از درازي ساليان
ارزنده اطالعات و گذرانده آمريكا قارهي تاب و پرپيچ جنگلهاي مردابها, و بركهها
آورده, دست به گياهان و درشت و ريز جانداران ل تحو و حيات و رشد مختلف مراحل از
و سابق دورانهاي با يا و مكان هر در محيطي و طبيعي احوال و اوضاع با را اطالعات اين
شÇهرت و داده تÇرتيب قواعدي بررسيها و تجربهها و سنجشها اين از سنجيده, اسبق
و جوهري حركت عنوان تحت خود نظرهاي بيان در صدرا مال اما است/ كرده پيدا جهاني
عÇالم در را همه نگذارده, بيرون قدمي خود مسكوني اتاق ديوار چهار از نفساني اشتداد
در و آميخته هم به ديني عقايد مقدار يك با را افكار اين و كرده, بند سرهم خيال و وهم

/2ì0.1 Ç ê

است4/ داده رواج ما  كشور
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الكترونها هستند/// حركت در همهجا آزاد فضاي در شمار و بيحد عناصر و ات ذر
در گرمايي انرژي ميچرخند/// مركزي هستهي دور به شگفت سرعت به اتمها درون در
از ميشوندو تبديل ابر بخارو به درياها آب است/ نهفته موجودات همهي باطن در و فضا

ميآيد/// پديد باران ابر و بخار اين
در مÇيبارد, خÇا كÇي زمÇين به خود منبع از مسافرت دقيقه هشت در خورشيد نور
كدام كوا كبهر ميآورد/// همهجاحياتوحركتپديد ميكندو نفوذ جانداران  گياهانو
بيكران فضاي در بيشمار شهابهاي و سنگريزهها ميچرخند/ سرعت به خود مدار در
در ديگÇر بعضي و مينمايند برخورد زمين با آنها از برخي و هستند حركت در پيوسته
مخفي اسالمي حكماي نظر از سرعتها و حركتها اين ا كثر ميروند/// فرو درياها آب
يا فلزي سيخ مانند را ستارهها و كوا كب اين و نداشتند آ گاهي ستارهها حركت از و بود
خÇارجÇي وجود فلك نه اينكه حال و ميپنداشتند افال ك به چسبيده و فرورفته بلوري
صدرا مال كه است وضعيت اين با بودند/ رفته فرو افال ك در ستارهها و كوا كب نه و داشته
ميپنداشت//// كرديم, نقل كه حركتها انواع و اقسام همهي از خارج را جوهريه حركت
و حÇركت جÇوهريه, حÇركت از صدرا مال منظور كه نمايد ر تصو گرامي خوانندهي شايد
حكÇما¾ را انÇفعاالت و فعل اين باشد/ شيميايي انفعاالت و فعل در ات ذر جوش و جنب
در است/// جÇوهري حركت موضوع از خارج كه ناميدهاند فساد" و " كون نام به اسالمي
است: آمÇده آشÇتياني ين جاللالد د سي تأليف صدرا مال وآرا¾فلسفي حال  كتابشرح
مÇيكند/ حÇركت قبول هيوال ميباشد/ هيوال ميكند قبول را جوهري حركت كه <چيزي

نيست/> ر متصو هيوال وجود بدون حركت
از صÇحبت مÇيباشد/ فعليت نوع يك شود, ر تصو شكل هر به حركت است واضح
و اسÇتعداد فقط يعني باشد, نداشته واقعيت وقتي هيوال است/ بيتناسب هيوال در فعليت
موضوع بود/// نخواهد ديگر چيز خواب جز جوهري حركت است, محض بودن بالقوه
جÇهان در مÇطالعه مÇيسازد, روشنتر را آن بطالن كه جوهري حركت مطلب در مهمتر
مختلف اقسام به حركت چه آن نمود خواهيد مالحظه و است ي ماد موجودات و هستي
گياهان و جانداران از كدام هر ميدهد رخ مختلفه جوانب در ميافتد/// اتفاق جهان اين در
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و نباتي يا و جمادي نفس كه بيآن ميروند بين از و ميميرند دارند/ معين و محدود عمر
مرتبه از همه پژمردگي و مير و مرگ اين در نمايد/ مفارقت و شود د مجر آنها از حيواني
نيستند/// حركت در اشرف به اخس از هيچكدام و ميرسند جمادي به حيواني يا و نباتي
بÇه و شÇوند وارد انسÇان بÇدن در تÇغذيه بهوسيلهي Hفرض كه جزيي و قليل مقداري مگر
او پيروان و صدرا مال جهت اين از گيرند/ قرار نفس اختيار تحت يا و آيند تبديل حيواني
جان و جسم از آورند, مثال جوهري حركت و نفساني استعداد به راجع خواستهاند هرجا
آنكه حال ننمودهاند; نقل انسان بدن از خارج در مثال كوچكترين گفتهاند/ سخن آدمي
مÇرتبهي در واحÇد حالت به سال ميليونها در هم آن موجودات اين در حركتها ا كثر
هزاران كه خورشيد فرض به يا ستارهها و كوا كب در ماندهاند/// باقي عنصري يا جمادي
از طبيعي) نفس (يا جمادي نفس قبل سال ميليونها از ميباشد بزرگتر زمين از مرتبه
آ گاهي ستارهها اين ازوضعيت هرگاه صدرا مال نرفته//// باالتر يا جلوترو جمادي مرتبهي

/2ì1 Ç 8 ص ,1 ج Ç 1

نميآورد1/ ميان به جهان طبيعت در جوهري حركت از صحبت داشت,
ميرسد>/ ناطقه نفس مرتبهي به چهل سال و سن در آدمي <نفس ميگويد: صدرا مال
پنجاه مرد يك به نسبت دانشگاه از فارغالتحصيل ساله پنج بيستو جوان يك آنكه حال

/27ê Ç ë.1 Ç 2

دارد2/ مزيت و رجحان مانده, بيخبر دنيا از خود كسب محل در كه بيسواد و عوام ساله
خود قدرت به ظلماني كدر اجسام خلقت از قبل خداوند كه است كتاباسفارآمده در
"نسبت طبيعي/ روح و حيواني روح و نفساني روح نام به آفريده روحاني لطيف جرم يك
قÇواي مركب ي ماد اجسام و د مجر عقل بين طش توس بهواسطه كه سه گانهاش" بهمراتب
لطافت و بخارات صافي از روح ميكنند/ حركت بدن در آن وسيلهي به قوا و است نفساني
و اخÇالط كÇثافت از آدمÇي بÇدن و جسد هي ماد كه همچنان ميگردد; فراهم بدن اخالط
سÇوي بÇه ميگردد/ منبعث قلب چپ جوف از روح ميشود/ حاصل آن ارضي خاصيت
پس ميشود سرازير كبد سوي به دماغ از برسد كدورت به وقتي و مينمايد صعودي دماغ
گÇاهي و بÇيروني قسمت به گاهي خون گردش و حركت با روح است/ روح ركبم خود
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و روح مÇاهيت بÇه راجÇع صدرا مال سخنان مينمايد/ حركت و ميكند ه توج بدن بهداخل
حيث از نه و شرعي لحاظ از نه كدام هيچ كرده, ر تصو بدن خون براي كه عملي و وظيفه

/281.1 Ç 1

دارد/1 آياتقرآنمجيدمباينت با و نيست/ قبول قابل علمي
جرگهي در مطالب اين ا كثر كه ميشود واضح اسالمي حكمت مطالب در مطالعه از
عنوان تحت طبيعيات مبحث در ارجمند حكماي را مساÄل اين شدهاند/ واقع علمي مساÄل
اعضا¾ تشريح و نور و لون استحاله, و فساد و كون نفس, اقسام و نفس صورت, و هيوال
از بحث در كتاباسفار اعظم قسمت و لشفا او جلد تمامي دادهاند قرار تحقيق مورد بدن
الزم مات مقد و وسايل آنان زمان در فانه متأس اما يافته//// تخصيص موضوعات قبيل اين

/1 Ç 2 ص ,1 ج Ç 2

بود/2 نگشته فراهم علمي تحقيق در
نتيجه گيري:

اين كه ميشود مالحظه كنيم دقت اسالمي فلسفهي تاريخ دورهبنديهاي در ما ا گر
مÇختلف زبÇانهاي از فÇلسفي آثÇار تÇرجÇمهي سÇپس و مÇفاهيم نقل با همزمان حركت
مÇواد آمÇدن فÇراهÇم با چندگاهي از هر گشته, آغاز هندي///> يوناني, سرياني, <پهلوي,
است گرفته صورت مستقل فلسفي نظام يك عرضهي شكل به كلي جمعبندي يك الزم,
فÇاصلهي در هستند/ صدرا مال و سهروردي ابنسينا, فارابي, كندي, آن شاخص افراد  كه
نقد و بحث صورت به و نبوده, متوقف فلسفه حركت مكتب, صاحب نوآوران اين ظهور
و تنظيم لزوم جديد, مساÄل گرفتن شكل با آنكه تا كرده تجلي خرده كاري و ايراد و رد و

است/ گرديده احساس مطالب از نويني تحرير و تقرير نيز و تبويب
است/ بوده او كار حاشيهي در كارشان Hعمدت ما فلسفي انديشمندان صدرا مال از بعد
فلسفهي و علم با ايرانيان و مسلمانان آشنايي بهتدريج كه هجري سيزدهم قرن اواخر از
كÇه گرديد مطرح خواهناخواه نيز گذشته ميراث در بازنگري لزوم يافت, گسترش غربي
است ديرگاهي ا كنون است/ گرفته خود به را گذشته مطلق نفسي صورت مواردي در ه البت
غÇرب در و جهان در فلسفه سير با كمابيش ايران در فلسفي مطالعات به عالقهمندان  كه
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و جÇلوه و سÇبزواري امÇثال اختيار در امكاناتش كه وسيع آشنايي همين و شدهاند آشنا
كه است داده را آن مجال ري مطه استاد و طباطبايي مه عال امثال به نبوده, س مدر آقاعلي
و كÇنند بÇيان ديگÇري تÇنسيق و تÇرتيب بÇا ي حت و تازهتري زبان با را صدرايي فلسفهي

باشند/ نوين مساÄل پاسخگوي كه بكوشند
شدن گرفته كار به و منابع و مراجع قرارگرفتن دسترس در و قديم متون منقح چاپ
كمك خود و كرد بازتر فلسفي تفكر تاريخ كاوش در را ق محق دست تطبيق, روشهاي

كارهايشان/ و انديشه مردان درستتر ارزيابي در است ي مهم
حكÇمت در بÇايد جÇديده علوم پرتو در كه موضوعاتي از بود كاملي استقصاي اين

گيرد/ قرار تجديدنظر مورد اسالمي

مÇيكند خÇيال كÇه هÇركس و نميكند كفايت عمر يك هين صدرالمتأل اسفار دريافتن براي گفتهاند بعضي Ç 1
هÇم بÇعضي مÇيخورد?] آخرت و دنيا درد چه به چيزي چنين پرسيد ميشود ] است نفهميده همو فهميده,
مÇرحÇوم مه قدÇم) مÇيسنجيدند اسكÇندرنامه و حÇمزه رمÇوز قÇبيل از افسÇانه و تÇفريحي كÇتابهاي با را اسÇفار

انÇدازهي بÇه چيز هر به كه بطلبيم را آن توفيق خدا از لنگرودي), جعفر المشÇاعر شرح بر همايي ين جاللالد
الرجل يخرج ما ادني <ان فرمود: كه است نقل معصوم(ع) از بناميم/ خودش نام به را چيز هر و دهيم بها خودش

/(281 ص ,1 ج خالف(سفين¹البحار, ممن ويبر¾ بذلك يدين ثم نوا¸ هذه للحصا¸ يقول ان االيمان من

بÇهسوي برداشÇته, بيوجه1 تعارفهاي و فحش از دست كه است آن هنگام ديگر
حركت صدرايي بهويژه اسالمي فلسفهي از نويني نظام و تركيب هم شايد و ي جد تنقيح
پيراستن و پوسيده ريشههاي كشيدن بيرون و خشكيده شاخههاي بريدن جزبا اين  كنندو
از كÇه آشÇتياني يÇن اللالدÇج اسÇتاد از عباراتي نقل با بود/ نخواهد ر ميس هرز علفهاي
را سÇخن هسÇتند, صدرا الÇم شÇيفتگان از و قÇديم حكÇمت و عرفان ل او قدر صان متخص

ميبريم: بهپايان
حركت ناحيهي از مواليد حدوث نحوهي و بسايط و مواد از اجسام تركيب <مسألهي
يو حس ادرا كات مواضع مسألهي متحر ك, مواد در استعداد و ه قو وجود نحوهي تكاملو
به نفس قواي در بحث و است نموده پيدا حيرتآور ل تحو جديد, علم در باطني قواي نيز
نحوهي است/ جديد اصول مبتنيبر ادرا كي مساÄل از خيلي و نيست درست قدما سبك
تركيب كيفيت و انواع پيدايش يا و وجود نحوه مقوالت, از بعضي تحقق اعراض, حصول
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را بÇحث سÇبك مÇهم, مساÄل از پارهاي در كه است اموري اينها همهي فعليات و مواد
عاليترين چهبسا قديم سبك به مذكور مباحث در فلسفي مساÄل تحرير و مينمايد عوض
و آن ادرا كي جزيي قواي و نفس د تجر مسأله ميدهد/ جلوه يت بياهم را فلسفي مباحث
عالم در آن پيدايش يا بدن به نفس تعلق نحوهي Áاصو و ناطقه نفس مدركات د تجر نيز
و الهي حكيم مقابل در را جديد ا كتشافات و تحقيقات كه است ي مهم مباحث از حدوث
در جديد عصر ي ماد دانشمندان شبهات ميدهد/ قرار محسوسات ماوراي وجود به معتقد
لوازم و ه ماد و مكان و زمان قيود به د مقي كه كليه مفاهيم انكار و مطلق طور به د مجر انكار
دانشمندان كتب در كه است شبهاتي از غير دارند قيام انسان ادرا كي ه قو به و نيستند آن
بايد مباحث از كثيري در بحث سبك و ميگذارد اثر فلسفي مباحث از است موجود قديم
و اجسام در بحث با استو طبيعيات مبتنيبر كه را مهم مساÄل از بسياري نيز شودو عوض
و ه ادÇم مÇباحث چÇهرهي مÇيدهد/ قÇرار ديگÇري مسÇير در GهرÇق دارد, سروكار عناصر
و متوالده انواع حصول به مربوط مباحث نيز و اجسام در حركت عروض نحوه صورت,

/22 Ç 23 ص كاشاني, فيض المعارف براصول آشتياني ين جاللالد سيد مه مقد Ç 1

ميشود>/1 عوض مواد از متوالد انواع قدم امتناع و انواع حدوث
اسالمي فلسفهي در بايد جديده علوم پرتو در كه چه آن از بود كاملي استقصاي اين و

گيرد/ قرار تجديدنظر مورد
عÇلم كÇه است بوده چيزهايي اينها ///> مينويسد: موردي چنين در ري مطه مرحوم
امÇثال ايÇنكه نÇه يÇعني بÇرود/ جÇلوتر قÇدم يك اينجا از نميتوانسته و بوده قاصر قديم
قÇديم علم رسيدهاند كه اينجا نه, بوده, لنگ شخصيشان كميت رسيدهاند اينجا صدرا مال

/1ì9 ص دژا كام, علي مسلمان, Çنوانديشان 2

برود>/2 جلوتر قدم يك است نميداده اجازه كه است بوده بهشكلي
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ق/ / ه 12ê2 متوفي Ç 1
ق/ / ه 12ë9 متوفي Ç 2

از علمي مساÄل در رشتي2 كاظم د سي مثل شا گردانش برخي و احسايي1 احمد شيخ
نشده, واقع موردقبول Hبعض رسمي ديدگاه از كه كردهاند ابراز نظرياتي معقوالت, در جمله
د سي و شيخ فلسفي نظريات من به گمان است/ گرفته قرار تنقيد و طعن معرض در حتي يا
سختي به قدر اين و كرده, جلب را اسيتها حس كه است آنان مذهبي داعيهي لحاظ به نيز
بÇين نÇيست/ بÇيسابقه كÇالم و فلسفه در عجيب نظريات عرضهي وگرنه تاختهاند; بدان
نوعي به را آن و پرداخته احمد شيخ فلسفهي به شيفتگي نوعي با كربن هانري مستشرقان

است/ شمرده ايران اشراقي سنت تداوم
شيخ فلسفي نظريات در بحث به علمي ديدگاه از كه انگشتشماري قان محق جمله از
دو اين به نسبت منتقدانهاي بسيار موضعگيري البته و پرداختهاند رشتي د سي و احسايي
فÇلسفيدر سومماجرايفكÇر مجلد در كه است ديناني ابراهيمي غالمحسين دكتر دارند

است/ برده پيش را فلسفه انتقادها و نقد همين كه داشت ه توج بايد البته Ç 3

يÇعني مÇيبيند, الي)3 زÇغ د حمÇم (بلكه رازي فخر نقش در را احسايي شيخ جهاناسالم
كرده, جرح را سينا التنبيهاتبوعلي االشاراتو شرح, عنوان به رازي, فخر كه همانطور
عÇبارت ليÇن او بÇه ي تÇح و كÇوبيده را صدرا الÇم عرشي¹, نوشتنشرح با نيز احسايي شيخ

/3ì2 ص ,3 ج اسالم, جهان در فلسفي فكر ماجراي Ç ê

است/4 گرفته ايراد الهي ثناي و حمد در صدرا مال
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صدرالمتألهين سخن و نيست سازگار دين قواعد با فالسفه سخنان ميگويد احسايي
عاهاي اد از بدتر بسي است, معصومين(ع) گفتهي همان ميگويد چه آن است عي مد  كه
و دارد احاديث در ر تبح عاي اد احسايي چون كه است معتقد ديناني است/ فالسفه ديگر
است خشمگين صدرا مال بر لذا ميداند, اخبار معاني فهم در هركس از شايستهتر را خود

/3ì3 ص Ç 1

است1/ نوشته روايات شرح چرا  كه
اهل مصطلحات با نديده, استاد او كه است اين احسايي بر فلسفه اهل عمدهي ايراد
بÇحث فن اهل مثل و است بوده وارد فلسفه در كه رازي فخر برخالف ÇÇ نيست آشنا فن
اين وارد گستاخي حكم به فقط فلسفه با اندك آشنايي ضمن احسايي كه درحالي ÇÇ  كرده

/3ìê ص Ç 2

نميشود اين بر دليل است, نديده استاد كسي اينكه صرف من, گمان به است2/ شده ميدان
بÇا و است نÇديده قÇابلي اسÇتاد نÇيز بوعلي چنانكه نكند; اظهارنظر فلسفي مساÄل در  كه
او به بابت اين از كسي و است يافته احاطه فلسفه جزÄيات و كليات بر شخصي مطالعهي

نميگيرد/ ايراد
بسÇيار و ديد حكمت در را احسايي المهمه كتابفواÄد نوري علي مال كه آوردهاند
فهميده ديگري چيزهاي كتاب آن از <من گفت: خواند, فواÄدرا شرح كه سپس پسنديد,

/ê2 ص العلما¾, قصص Ç 3

ايÇن حÇقيقت شايد است>3/ نبوده آنها احسايي مقصود كه دانستم شرحش از ولي بودم,
آن در صÇالح نيز نوري علي مال شده, واقع شرع علماي مبغوض چون احسايي, كه باشد
دو نيز صاحبروضاتالجنات همچنانكه كند/ فلسفي حيثيت سلب احسايي از كه ديد

است/ كرده اظهار احمد شيخ به راجع عقيده
جمود موجب اخباريگري موج ديناني نظر به بازگرديم/ ديناني دكتر كتاب به باري

/3ìì ص فلسفي, فكر ماجراي Ç ê

نه مگر وانگهي است/ نبوده صرف اخباري احسايي كه دانست بايد است4/ شده فكري
نه مگر است?و مسلك عرفاني مشربو فلسفي حال عين در استو اخباري فيض اينكه
پس نÇموده? تكفير را اخباري فيض اخباريه) به متمايل شما قول (به احمد شيخ اينكه
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پÇيروان ه تÇالب نÇدارد/ عÇرفان و فÇلسفه رد يÇا پÇذيرش به ربطي اصولي اخباري هي قضي
مÇذاقشÇان آنكÇه حÇال زدهانÇد, جان پاي تا احسايي با مخالفت در نيز فيض و صدرا مال

بÇه 181 ص جÇاودان, خÇرد درمÇجموعهي حسيني, مصطفي والشÇيرازي, االحساÄي بين مقالهي رك جمله از Ç 1
بعد/

كنند/1 تكفير را يكديگر كه ندارد فاصله قدر آن درواقع
و الحÇقيقه/// بسÇيط قاعدهي دو بر است, نوشته ديناني دكتر چه آن بر بنا احسايي,
ميان سنخيت نيز گرفتهو خرده است, صدرا مال تأ كيد مورد كه نيست, آن فاقد شي¾ مÔعطي
اعÇتبار و استحكام از قواعد اين ديناني دكتر نظر به است/ شمرده كفر را مخلوق و خالق

/3ì8 Ç 3ì9 ص Ç 2

ميپرسم بنده نيست2/ ناسازگار نيز روايات و احاديث مضمون با و است برخوردار الزم
رجÇوع قÇبيل) هÇر از هم (آن احاديث و روايات به بايد فلسفي قواعد سنجش براي آيا

 كرد?
روايات در تأمل طريق از را مذكور اصول كه است شده عي مد صدرالمتألهين كه اين
احسايي شيخ استنكار و انكار همان حد در جانب اين گمان به آورده, دست به احاديث و
ه تÇالب برميگردد/ روايات از انديشمند دو اين فهم تفاوت به ديناني دكتر قول به و است
و عقلي موازين بر صدرا مال و است, كرده تكيه عرف و ظواهر بر احسايي ايشان بهقول

/370 ص Ç ê و 3

خودش براي فقط معصوم غير شخص باطني مكاشفات كه دانست بايد باطني3/ مكاشفات
است/ ت حج

بÇعضي به را هيوال شيخ, كه است آن احسايي شيخ به ديناني دكتر ايرادات جمله از
شÇده قÇاÄل هÇيوال بÇراي فاعليت نوعي و دانسته تحريك و فعل جنبهي داراي اعتبارات
دليل را وجدان شهادت و است شمرده جايز را اعراض انتقال احسايي همچنين و است4

/372 ص Ç ë

را باطني شهود و نميداند كافي مورد اين در را حس شهادت ديناني دكتر است5/ آورده
يك از انتقال حال ضدر رع كه معروفيهست (اشكال نميپذيرد باشد, عقل  كهبرخالف
مÇتفكري كه همين ه البت ميماند)/ بيموضوع و بيمحل زماني ديگر موضوع به موضوع
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آن من, گمان به است, ورزيده تشكيك اعراض انتقال بودن محال مورد در احسايي مانند
بÇايد آن باب در كه نظري, مسألهي يك ميشود و ميبرد بيرون عقلي بداهت حد از را
است, چÇنان حÇديث فÇالن تأويÇل يا گفتهاند چنين گذشتگان اينكه صرف و كرد بحث

نيست/ فلسفي بحث درخور
بÇه ابÇرو كردن درست براي كه اينها بماند/ آن قافيهي در كه بگويد شعر چرا آدم
كÇور را نÇصوص چشÇم گÇاهي مÇيپردازنÇد, روايÇات و احاديث دراز و دور تأويلهاي
آنكÇه براي احسايي شيخ مرحوم دارند/ را حال همين نيز آنها بر خرده گيران ميكنند/
حÇضرت عÇمر طÇول نÇيز و ه مÇÄا بÇه مÇنسوب مÇعجزات بعضي و معراج و جسماني معاد
ه يخيÇش به سبزواري مرحوم و شد ل متوس هورقليايي جسم به كند, توجيه را مهدي(عج)
من الم عليهمالس ابدانهم ان يقول من بحقهم العارفين من الحقيق¹ في يكونوا <لم كه ميگيرد ايراد
تÇوضيح حÇاشيه در آشÇتياني جÇالل استاد و الطبيعيه///> العناصر هذه من ال المثاليه العناصر
بان حا صر الرشتي السيد تلميذه و هو اتباعه, و االحسايي احمد الشيخ هو/// <والقاÄل كه دادهاند
براي سبزواري خود اما قلياÄي///>/ الهور بالجسم عبرا و المثاليه العناصر من تكون االÄمه ابدان
در خود ي ماد مرتبهي به اهللا <روح ميزند: احسايي مانند حرفي Hعين عيسي صعود توجيه
و مÇيباشد/// آسÇمان در خÇود صوري وجود و خود قدسي روح به بلكه نيست, آسمان

/202 Ç 208 ص مشهد, باقري حسينيه عصر, امام غيبت در Çكاوشي 1

است>1/ جهل از ناشي دارد, وجود آسمان در هم عنصري هيوالي اينكه بر اصرار
بÇرگرديم/ اسÇالم جÇهان فÇلسفيدر خودماجرايفكÇر بحث مورد كتاب به باري
ديÇناني دكÇتر احسÇايي, نÇظر طÇبق خالص و لطيف هي ماد يا هورقليايي جسم دربارهي

/373 ص Ç 2

ايÇن واقÇع دادهاند2/ تشخيص بيجا جسماني معاد در صدرا مال به را احسايي ايرادگرفتن
و كتاب ظواهر و نصوص طبق موبهمو يك هيچ معاد از صدرا مال و احسايي تعبير كه است

مÇعاد دربÇارهي مÇختلف نÇظريات بÇه راجع جاويد كار امور مجموعهي در استادي رضا آقاي مقالهي رك: Ç 3
تدريس را اسفار معاد بخش طباطبايي مه عال مرحوم سبحاني, جعفر آقاي مصاحبهي طبق نيز و (301 Ç 31ê)
پس المطالب, ميزان كتاب در تهراني جوادآقا ميرزا مرحوم /(1ì ص ,ì8 آبان فرهنگي, است( كيهان نميكرده
همو /(37ì)ندارد عقلي دليل يك هيچ اينها گويد: معاد دربارهي احسايي شيخ بافتههاي" و "خياالت ازذ كر

فÇلسفي/// مÇاجرايفكÇر دانشÇمند مÆÇلف چرا كه نيست معلوم ولي نيست3 معتبر سنت
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معاد ظاهر بر منطبق Âكام صدرا مال معاد كه است آورده آشتياني احمد ميرزا و آملي تقي محمد شيخ قول از
/(370 Ç 371 ص المطالب, نيست(ميزان قرآني

/37ê ص Ç 1

دانستهاند1/ نزديكتر جسماني معاد انكار به را احسايي نظريهي و كردهاند طرفگيري
يكÇيشان و سÇال چÇهارصد يكÇيشان كÇه انÇديشمند, دو هر آنكه از پس من, گمان به
وظيفه ما Ç دارند اهللا انزل ما طبق معاد به اقرار Áاجما ميزيستهاند, ما از پيش سال دويست
بÇعضي با گاهي كلماتشان بعضي ظواهر گرچه كنيم, ترديد عقايدشان صحت در نداريم
احمد شيخ و صدرا مال مذهب برغاني ثالث شهيد اينكه ه توج جالب نباشد/ سازگار ظواهر

/3ë ص العلما¾, قصص Ç 2

ديگÇر عÇبارت بÇه را همان نظريه, يك منكران گاهي است2/ ميدانسته يكي معاد در را
است/ كرده اخذ او از مطالبي ولي تاخته, هم عربي ابن به احمد شيخ ميكنند/ بازگو

داشتهاند نيت حسن همه اينها كه انگاشت چنين ميتوان حكيمانه و وسيع ديدي با
هر و باشند پاسخگو را خود عصر انديشگي دشواريهاي ميخواستهاند خود ر تصو به و

راندهاند/ پيش به را تفكر خود حد در  كدام
تأمل راه از نه ليكن است, شده نظريه اين منكر جوهري حركت مورد در احسايي,
ميطلبدو متحر ك ذات از محر كيبيرون كهبرايحركت اينراه از بلكه موضوع, بقاي بر
صدرا الÇم شÇاهكارهاي از ايÇن آنكه حال چيست? حركت انگيزهي و داعي ميپرسد:
جوهر در حركت با را اعراض در حركت احسايي شيخ كه دادهاند نشان ديناني دكتر است/
جÇاري و ساري جسم حقيقت همهي در طبيعت د تجد جوهري حركت در كرده, اشتباه
به نداردو آرامش و درنگ آن يك و است ل تحو سيالنو در پيوسته جسم جوهر و است
را آن جÇوهر جÇاعل درواقع نميخواهد/ علت ذاتي امر كه نيست, نيازمند بيروني عامل

/37ì ص Ç 3

نيست3/ ديگري چيز تدريجي وجود جز جوهر وجود استو كرده جعل ل متحو و د متجد
مÇرحÇلهي به بتواند نفس اينكه ولي است, پذيرفته را نفس ر تطو و ل تحو احسايي

/377 ص Ç ê

اسباب, به افعال نسبت با فالسفه, اينكه مورد در اوست4/ انكار مورد گردد, نايل "عقل"
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شÇده نÇزديك اشاعره به احسايي نيز ساعتساز] خداي] كردهاند عزل سلطنت از را خدا

/377 ص Ç 1 و 2

شود/ عزل فيلسوفي از بايد عليت انكار در نيز هيوم باشد, گناه اين ا گر ه البت كه است1
نيز نظري حكمت شرط خود, كه انگاشته عملي حكمت را نفس ترقي راه احسايي
عÇمل بÇدون عÇلم ولي مÇيشود, پÇذيرفته گاهي علم بدون عمل احسايي نظر به هست2/
دانستهانÇد/ احسايي سادهانديشي از ناشي را اين مÆلف نميگيرد/ قرار موردقبول هيچگاه
ديالكتيكيتأثيروتأثر طور به عمل نظرو كه است اين حقيقت مسأله اين در به گمانبنده
نÇظرياي پيشرفت هر و است نظري پيشرفت پايهي عملياي ترقي هر و دارند متقابل

عملي/ ترقي پايهي
از غير به كه را دوم مجلسي سخن و شده, قاÄل د تجر نوعي نفس براي احسايي كه اين

/378 ص Ç 3

قشري و اخباري احسايي كه ميدهد نشان خود است3; كرده نقد نيست, قاÄل دي مجر خدا
داراي كÇه است قÇاÄل را خÇصوصيت ايÇن حÇادث د مجر براي احسايي ه البت است/ نبوده

/379 ص Ç ê

ت دÇم و نÇوري هي ادÇم گÇويد: مÆÇلف هم اينجا در است4/ دهري ت مد و نوري هي ماد
مگر ندارد>/ نظير سابقهو فالسفه و حكما آثار <در گفته احسايي شيخ كه بهمعنايي دهري
است شده آزمايش قهي متحق ات واقعي و مثبت حقايق همه گفتهاند قديم حكماي آنچه

ندارد/ ي حد خيالبافي نباشد! يكي اين  كه
"قول گرفته: ايراد صدرا مال به احسايي ديناني, دكتر تحقيق طبق كه مواردي ديگر از
"قول دوزخيان", عذاب يافتن پايان به "قول معقول", و عاقل اتحاد به "قول ثابته", اعيان به
جسماني" معاد در مخصوص "نظريهي بالقصد"/ فاعل نه است بالعنايه فاعل خدا اينكه به

/382 ص Ç ë

بر ه البت است5/ كرده ي تلق كفرآميز را اقوال اين او است, الواحد///" قاعدهي در "ترديد و
نيز او خود اما گرفت, اشكال ميتوان صدرا مال چون بزرگمردي تكفير در احسايي شيخ
روايات به استناد اما پيمودهاند, نيز او بر پيمانه همان به و نمانده, بينصيب جهت اين از
اسÇتوار و ه وجÇم بÇاشد, احسايي جانب از چه و صدرا مال جانب از چه فلسفي, مساÄل در
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از دور عÇقلي بÇحث شأن HانيÇث هست, بÇحث روايÇات آن سÇنديت در Á او زيرا نيست;

/38ë ص Ç 1

ميانگارد1/ اولوااللباب از مكتوم را خود مطالب احسايي هرچند است/ نقلي تشبثات
و بÇرجسÇته شÇا گÇرد رشÇتي دكاظم يÇس از نيز مطالبي فصل, اين پي در ديناني دكتر

/389 ص Ç 2

اشترا ك رد ظواهر2, بر جمود رد است: جمله آن از كردهاند, نقل احسايي شيخ جانشين

/390 ص Ç 3

واجبالوجÇود بÇراي و مÇمتنع و مÇحال مÇمكنات در نÇقيضين اجÇتماع وجود3, معنوي

/392 ص Ç ê
/393 ص Ç ë

ممكن5/// و واجب مناسبت و ارتباط رد است4, ضروري
ارتباط هرگونه مÆمن شخص چگونه كردهاندكه نكته گيري اينجا دانشمنددر مÆلف
اسما¾اهللا را معرفت موضوع ه شيخي كه دانست بايد ميشود? منكر را پيغمبران و خدا ميان
هم را خدا مقالي توصيف كه اينجاست از باشند)/ معصومين(ع) مصداقش ( كه ميدانند

/39ë ص Ç ì

آفريدن با خدا نيز و نكنند>6 وصف نااليق صفات به را او بندگان <تا بگويد بايد خدا خود
باشد نداده فطرت تغيير شخص هرگاه تا كرده حالي" "توصيف آدميان, در مناسب صفات

/39ì ص Ç 7

شود7/ حاصل برايش معرف¹اهللا
<جاهل است اين معنياش كه است شده نقل دكاظم سي از نيز حق ذاتي علم باب در

/399 ص Ç 8

آورد/ خواهيم Gبعد را مطلب اين توضيح ميخواهد>8/ معلوم ممكنات در علم اما نيست,
مÇعاد مسألهي در گÇرفته, ايراد صدرا مال بر رشتي دكاظم سي كه مواردي جمله از نيز
اما و است ناطقه نفس به انساني هر ص تشخ> كه ميكند نقل صدرا مال از دكاظم سي است/
آن زيد بدن حشر معني اخري عبارت و نفس به اال نيست ص تشخ البدن حيث من را بدن
براي و است ني معي جسم كه جهت آن از باشد انساني يا سبعي مأ كول كه جسمي كه نيست
محشور بلكه قيامت; در شود محشور است, حاصل عصبيه و عظميه و لحميه حقيقت اين
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چنانچه شود ل متبد ذاتها في آن اجزاي جميع ا گرچه جسم/// اي ضمن در است زيد بدن
عوج و عمي با نبايد اعوج و اعمي شخص يا شودو مبعوث كراهتمنظر با نبايد  كريهمنظر
براي دكاظم سي ردند/> Ôم و رد Ôج جنت اهل كه دارد داللت احاديث چنانچه شود, محشور
دست از را خÇود هÇويت انÇحاللي و تÇركيب هÇيچ در كÇه است قÇاÄل ه اصلي اجزاي بدن
بÇه ربطي و ميروند و ميآيند كه ميداند (چركها) اوساخ را زميني عناصر و نميدهند
در حÇضور ليÇاقت جÇهاني اين عنصري هي ماد Áاصو ميگويد و ندارند شخص حقيقت
مÇحشور و مبعوث هورقليايي) جسم (يا ه اصلي اجزاي همان قيامت در و ندارد را قيامت
است/ نشÇده هÇضم بÇاشد, شÇده خورده درندگان بهوسيلهي هم صدبار هرگاه كه ميشود
در صدرا) الÇم) قين حقÇصدرالم <قول مينويسد: توضيحات اين از پس رشتي دكاظم سي
دفع كه خواست نيست/ وجهي به برايش تي صح وجه و ميباشد سقوط درغايت مقام اين

/22 Ç 31 ص مأ كول, و آ كل شبههي جواب در رساله Ç 1

كرد>1/ مبتال را جمعي و شد مبتال عظيمي ورطهي در كند, شبهه
دكاظم يÇس بÇر كÇتابماجرايفكرفلسفيدراسالم محترم مÆلف ايرادهاي جمله از

/399 ص Ç 2

اين با ميشود2/ منكر را بديهيات حتي و عقلي مساÄل گستاخانه رشتي كه است اين رشتي

/ê00 ص Ç 3

مÇيگويد و است3 انگÇاشته معصوم را عقل حتي و دانسته باطن پيغمبر را عقل همو حال
يت جÇح بÇه نميتواند نگردد, عقلي اصول از سلسله يك به معترف مجتهد يك مادامكه

/ê01 ص Ç ê

كند4/ استناد سنت و كتاب ظواهر
ظواهر استناد به گاه چون است, شده ناهماهنگي نوعي دچار دكاظم سي كه پيداست

/ê02 ص Ç ë

از <بعضي مينوشتند: ا گر من به گمان ه البت است5/ شمرده مردود عقليرا اصول از بسياري
انكار آن و كردهاند ذ كر مثال يك اينجا در فقط چون مينمود, مناسبتر عقلي> اصول

است/ دكاظم سي سوي از نيست> آن فاقد شي¾ <معطي قاعدهي
از ثابته اعيان انكار گرفته, رشتي دكاظم سي بر ديناني دكتر كه نكاتي از ديگر مورد
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و ص متشخ وجود ماهيت, <به است: گفته خود دكاظم سي آنكه حال است, دكاظم سي سوي

/ê0ê ص Ç 1

ه وجÇت بÇايد اوست>1/ بÇه وجود شيÃيت بلكه و گردد عبارت محل و اشاره قابل و ن متعي
قاÄل ثابت) عين) قبلي علمي ثبوت ماهيت, براي Áاحتما احمد شيخ دكاظمو سي كه داشت
آيÇنده مÇباحث در نميدانند, وجود صكنندهي مشخ و اصيل را ماهيت اينكه نه نيستند,

شد/ خواهد روشن
ياد موافق لحن با ثابته اعيان از جا يك در رشتي دكاظم سي كه كنم عرض هم را اين
برآمده قوس نÔه كه است هندي حسن آنرسالهايدرجوابسÆاالتميرزا و است  كرده
و حقايق ينبوع و امكان <عالم از است عبارت نÔهمين و برميشمارد را امكان نقطهي از

/79 Ç 80 ص Ç 2

و ه///>2 سبحاني اسرار و علوم مخزن و ه امكاني ثابتهي اعيان معدن و عليا خزانهي و اعيان,
مÇذكوريت راجÇح انÇامك جايز; و راجح است: قسم دو امكان است: گفته ديگر جاي در
است تعلق صلوح محض مذكوريت, به مراد و وجودها, حين لها مساوق¹ مشيت در اشيا¾

/9ë ص همان, Ç 3

امكان در موجودند عنداهللا Âك عليه ماهي علي× <اشيا¾ كه كرده نقل احمد شيخ از و الغير3

/98 ص Ç ê

و قÇرانÇات>4/ و اضÇافات و حيثيات و صفات و ذوات از خود موجودات رتبهي و خود
اشÇيا¾ امÇا بÇاشد/// حاضر او نزد بايست سيكون ما پس ات زماني از است ه منز حق چون
را زيد خودشان/// وجود قبل نه خودشان وجود حين خودشان اما كن در اال نشدند, موجود
مÇوجود و حاضر خودشان رتبهي در عنداهللا زمان دو اين و آدم/// زمان از بعد كرد خلق
القÇلم فÇج مÇيباشند حاضر ¹جمل اينها اهالي و امكنه و ازمنه اين عنداهللا و ميباشند///

/98 Ç 99 ص Ç ë

خود كه است اين براي ميشود مشاهده تناقضي ا گر الينا5, بالنسب¹ Õرطب والقلم اليه بالنسب¹

/ë1 كهف, Ç ì

واالرض>6/ ماوات الس لق خ تÔهم Öده Öشا ما <و است لغزنده و لزج مساÄل اين
وقت از چيز <هيچ كه است كرده تصريح نيز آن شرح و درفواÄدالمهمه احمد شيخ
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است: گÇفته نÇيز و نÇميآيد> وجود به وقت آن در جز چون كند, تجاوز نميتواند خود
و مكان بدون جسمي و/// ميباشند آن صات مشخ از و هستند جسم ظرف زمان و <مكان
و جسم بدون مكان و جسم بدون زمان مكانو همچنين آيد, وجود به نيست ممكن زمان
وجود و فقدان و است ديگر دوتاي آن شرط يك, هر مكان, و جسم بدون زمان و زمان

/1ë8 ص ق, / ه 127ê سنگي, چاپ المهمه, فواÄد شرح Ç 1

است>/1 ديگري وجود و فقدان مستلزم يكي
ه / ق/ 1301 سÇÇال بÇه كفاي¹الموحدينكÇه كÇتاب در نوري طبرسي اسماعيل د سي
نÇفي ايشÇان از جÇملÇهاي كÇه حكما¾ به دادهاند نسبت <بعضي گويد: است, كرده تأليف
زاق عبدالر الÇم آخÇوند مراد, صاحبگوهر ليكن جزÄيات/ به را حقتعالي علم مينمايند
مÇخالف كÇÇان, كÇيف و نÇدارد/ اصÇلÇي نسبت اين ميگويد و مينمايد انكار (الهيجي),

/1ìì ص ,1 ج الموحدين, كفاي¹ Ç 2

مÇيگويد: مÆÇلف آنگÇاه ميباشند>2/ ه) شيخي =) ه كشفي طايفهي همان مسأله در صريح
خÇود ذاتÇي علÇم به حقتعالي كه اسÇت آن احسÇايي)/// احمد (شيخ او عاي مد <حاصل
از بعد را اشيا¾ ساير و ماسوياهللا است عالم بلكه اشيا¾/ از خود ذات بهماسواي ندارد علم
بÇه را حÇقتعالي علم است منكر و باشد حادث كه خود فعلي علم به آنها تحقق و ايجاد
حقتعالي ديگر/// عبارت به و ممكنات, آن تحقق و كون از قبل و ايجاد از قبل ممكنات
بÇلكه نÇيستند ازل در مÇوجود مÇمكنات كÇه زيرا ممكنات, از شيÃي به ندارد علم ازل در
ذات از غير حقتعالي براي از معلومي نيست و خود ذات به است عالم زل ا در حقتعالي
عÇلم بÇÇه است خÇود ذات بÇه عÇالÇم و فعلÇي, علم به اسÇت عالم را اشيÇا¾ همهي و حق///

ذاتي>/
و ممكن, در چه واجب در چه باشد معلوم عين بايد <علم كه است اين مطلب توضيح
شÇرايÇط ايÇن و بÇاشد معلوم بر واقع و مرتبط و مقارن و مطابق كه است آن علم شرط از
پس خÇارج, در او وجÇود و مÇعلوم ق تحق از بعد مگر شي¾ به علم در شد نخواهد متحقق
بگيرد تعلق كه نميشود پس نيستند, ازل در موجود حوادثات و ممكنات چون بنابراين
ا گر موجودات م د ق آمد خواهد الزم واال ازل, در ممكنات از شيÃي به حقتعالي ذاتي علم
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وقوع و ارتباط و اقتران كه حدوث/// به تعالي واجب ذات اتصاف يا باشند ازل در ق محق

/1ì7 ص Ç 1

حوادثند>1/ صفت از انطباق///
جل و عز انه تقول ان كه<ايا ك ميكند نقل صدرا مال شرحعرشيه در احمد شيخ از سپس

ذاتهو هو بذاته <علمه كه كرده نقل شرحعرشيه از نيز و االزل> في ليست النها االزل في بها عالم
اين و ذاته> في بهم تعالي علمه يوجد ال ذاته في ماسواه يوجد ال كما و ماسواه هو سواه بما علمه
رد االشÇيا¾> مÇن شي¾ بغيب¹ يشوب ال ذاته حضور هو الذي بذاته <علمه كه را صدرا مال سخن
نÇبودهانÇد/ ازل در اشÇيا¾ و نÇميگيرد تعلق شي¾ ال به علم كه استدالل اين با است  كرده

/1ì8 ص Ç 2

كÇرده رد را صدرا الÇم قول اين نيز و ذاتي2 علم نه ميگيرد, تعلق امكاني علم بهممكنات
ال صغير¸و اليغادر لكلشي¾ علم ومعوحدته واحد¸ حقيق¹ االشيا¾ بجميع <علمه گويد: كه است
كÇان و االشÇيا¾ احدث <فلما كه است كرده نقل امامصادق(ع) از را كلمات اين و  كبير¸///>

/1ì9 ,171 ص Ç 3 و ê

كان المعلوم> كان <و عبارت در كه كنيد ه توج اينجا در المعلوم>3/ علي منه العلم وقع المعلوم,
كه است آن علم شرط <از كه احسايي شيخ نكتهي اين من گمان به حال هر به است/ تامه
الوقوع>4/ هو <العلم كه است درستي حرف باشد> معلوم بر واقع و مرتبط و مقارن و مطابق
احسايي احمد شيخ اينكه بر دارد اصرار و كفاي¹الموحدينتأ كيد مÆلف حال هر به
عÇلميهي شÇرحرسÇالهي در چÇنانكه است, مÇنكر را مÇمكنات بÇه حÇقتعالي ازلي علم
قÇح ازلي ادرا ك و ازلي, عÇلم در را محسن الÇم قÇول احسايي شيخ نيز فيض محسن مال

/170 ص Ç ë و ì

بگÇويي: چÇنين كÇه است ايÇن درست كÇه است گÇفته و است5 كÇرده رد را, مÇÇوجودات
بÇه اشيا¾ آن به عالم است گرديده پس الشي¾, از را اشيا¾ نمود ايجاد چون <حقتعالي///
<علمه است: گفته درعرشيه كه است كرده رد را صدرا مال قول اين نيز و خود>6 فعلي علم
الحق ذاته هو الوحداني <علمه گويد: احمد شيخ اتم>/ و اعلي بسيطHعليوجه Hعلم بالموجودات
شي¾/// علي Hواقع ال و بشي¾ Hمقرون ال و لشي¾ Hمطابق يكون ال و سواه شي¾ الحق ذاته في ليس و
شيخ قبله>/ ال وجودها مع فياالمكان بها العلم] تعلق [يعني والتعلق فياالمكان كلها والمعلومات
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/171 ص Ç 2 و 1

تÇصريح نÇيز و بشي¾?>1 ليس ما يعلم كيف شيÃا يكن لم <اذا كه ميكند تصريح سپس احمد
از قÇبل حÇق] ه علمي صور يا ثابته اعيان صدرا مال و ابنعربي تعبير [به ماهيات كه ميكند
و است بÇوده حÇقتعالي بÇلكه مÇعلوم>, نه مذكور, نه بودهاند, موجود <نه نبودهاند ايجاد
لشÇي¾ يكÇن <لم پس است/ نبوده خود س مقد غيرذات شي¾ به عالم و نبوده او با چيزي
اهللا بÇامكان ¹ممكن يكونها اال عين ال و يكون علم في ماهياتهاذ كر من اللشي¾ و منالموجودات
را ات ماهي حكما¾ كه كنيد ه توج ممكن¹///>2/ جعلها قبل علم ال عينو في لهاذ كر لميكن تعاليو
اوجدها>, بل ¹مشمشم المشمش¹ اهللا جعل <ما كه است مشهور سخن اين و نميدانند مجعول
سÇپس وجÇود, ل او ه تÇالب است/ شمرده مجعول دو هر را ماهيت و وجود احمد شيخ ولي

/ììì ص ,ì ج اسالمي, بزرگ Çداير¸المعارف 3

شد3/ جعل ماهيت
علم استو چنين نيز هما كنون اوستو ذات به فقط خدا ازلي علم احمد, شيخ قول به
به عالم ازل در خدا ا گر زيرا است; اشيا¾ آن ( شدن (يافت وجود اوقات در ماسوا به خدا
تميز و تحديد به باشد عالم كه خداوند بر است <الزم است بوده خود ذات سواي چيزي

/172 ص Ç ê

2ê1 صÇفحهي تÇا طÇبرسي اسÇماعيل د يÇس بÇÇدينگونه خÇÇود>4/ غÇÇير از خÇÇود نÇÇفس
احسايي احمد شيخ قول رد و بيان در ديگر صفحهي هفتاد حدود @كفاي¹الموحدينيعني
خدا ا گر كه است آورده احسايي گفتهي از Hصريح 182 صفحهي در و است كرده بحث

ميآيد/ الزم قدما د تعد بوده, ازل در اشيا¾ به عالم
احسايي احمد شيخ درس به روز سه و پنجاه جواني در كه سبزواري هادي مال حاج

/71 Ç 72 ص نوشين, سبزواري, حكيم Ç ë

تعريض او بر ماهيت اصالت و وجود اصالت مسألهي در است5, ميرفته نيز اصفهان در
المÇقاوماتو نÇام بÇه رسÇالهاي سÇبزواري حÇاجي است/ مسÇتقلي بÇحث ايÇن كÇه دارد
شرح و نوشته باري علم در صدرا) مال (و فيض محسن مال نظريهي از دفاع المحا@كماتدر

/71 ,179 ,180 ص نوشين, همان, Ç ì

است6/ كرده رد را احسايي رسالهيعلميهي
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مسألهي در احسايي احمد شيخ پيروان و طرفداران تحرير و تقرير ديد بايد ا كنون
عين <علم است: گفته معني اين توضيح در شيخ كردهاند نقل آنچه طبق است/ چگونه علم
بر حادث علم و است/// سبحان خداي ذات همان ذاتي علم از ما مقصود پس است/ معلوم
كه است اشراقي علم آنها هردوي و كوني حادث علم و امكاني حادث علم است قسم دو
را] كوني علم و امكاني علم [يعني را دو آن خدا اينكه جهت به تعالي خداي به دارد نسبت

/177 ص مشهد, باقري حسينيهي موسوي, احمد سيد حاج عصر(عج), امام غيبت كيفيت در Çكاوشي 1

تحقق1/ برپايي و صدور برپايي برپاست/ و دارد بستگي خدا امر به و كرده ايجاد
به را خود تو و دارد تو به نسبت قاÄم <همچنانكه گويد: تحقق و صدور اين بيان در
در تÇو عليÇف امر به است برپا و تو/// فعل وسيلهي به شده صادر آن و ميكني وصف آن

/178 ص همان, Ç 2

تحقق>2/ در تو مفعولي امر به است برپا و يافتن صدور
اين جواب ميكند/ تغيير اشيا¾ تغيير با خدا علم كه بيايد نظر به اشكالي است ممكن
علم چيز آن خود همان يابد, تغيير كه آن از پيش يافته, تغيير آنچه به خدا <علم كه است
يافت تغيير آنكه از بعد چيز آن به خدا علم و آن/ يافتن تغيير از پيش چيز آن به خداست
خدا علم كه نميشود گفته پس يافتن/// تغيير از بعد آن به است خدا علم چيز آن خود همان

كرد>/ تغيير
احسÇايي احمد شيخ آملي, جوادي آي¹اهللا نقل طبق معقول, به عاقل اتحاد مورد در
آملي جوادي آقاي است/ كافر كفر به عالم پس نظريه, اين صحت درصورت است,  گفته
نÇه است مÇترتب اثÇر خÇارجÇي كÇفر بÇر ولي است, كفر مفهوم به <عالم ميدهد: جواب

/100 ,19ê ص ,ê ج ل, او بخش مختوم, رحيق Ç 3

ذهني>3/
حالت به خدا نزد حضورش حالت از يافته ل تحو بلكه نداده, رخ تغييري درحقيقت

/178 ص غيبت, كيفيت در Çكاوشي ê

در نميشود/ و است نشده خارج خدا ملك از هرگز آينده و گذشته خدا>4 نزد حضورش
و شدن حال به حال <هرگونه بلكه نيست/ آيندهاي و گذشته خدا ملك و خدا فعل و صنع
خداي نزد در اما و است آنها خود نزد در و آنها خود در همه موجودات دگرگونيهاي
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را آنهÇا خÇدا و نÇيست/// لي حوÇوت ل بدÇت و ر غيÇت مÇوجودات بÇراي ملكش در وجل عز
خدا, حادث علم توضيح است اين ملكش>/ در ملكش از ميفرمايد جابهجا و حالبهحال
كه ÇÇ تنزيه بهطور جز داشت نخواهيم هم سخني و نيست درك قابل ما براي ذاتي علم اما

/179 ص Ç 1

نيست1/ خلق علم مانند خدا علم كه تشبيه, نفي و ÇÇ نيست جاهل خود ذات در خدا
كه خدا حيات و بصر و سمع و قدرت همچنين و خداست ذات همان خدا ذاتي علم
اين مثالش معلوم/ با علم پيداشدن يعني اشراق بهطور علم پيدايش اما مترادف/ الفاظياند
بگويد, سخن زيد آنكه از پيش تست, ذات شنوايي و هستي شنوا ذاتت به <تو كه است
تÇو او گÇفتن سخن از پيش كه درصورتي را او سخن شنيدي هم تو گفت سخن كه همين

/181 ص Ç 2

<تابش يا بود>2 نگفته سخني زيرا بودي نشنيده را او سخن ولي نبودي, كر و بودي شنوا
و تÇحقق هÇمان تÇابش زيÇرا نÇيست/// تابش آن نباشد غليظي كثيف چيز تا كه خورشيد
يعني است متعلق حضور خود همان (واقعشدن) تعلق پس است كثيف چيز موجودشدن

/182 ص Ç 3 و ê

اين غيبيت, ضد Ç عام حضور نه است خاص حضور اين و متعلق>3 شدن موجود و تحقق
كه است همان خدا حادث علم شي¾4/ واقعيت و كيان و وجود همان يعني حضور كه است
آمده هم حديث در دارد/ تفاوت خدا ذات يعني قديم علم با كه حفيظ كتاب يا محفوظ لوح

/183 ص Ç ë

ظاهر5/ علم يعني كرسي و باطن علم يعني عرش كه است
يعني است چنين نيز بصر و سمع و قدرت داريم, حادث علم و قديم علم همچنانكه
ميدهي نسبت زيد به كه قاÄم صفت مانند كرد, اعتبار فعل صفات الفاظ همين با ميشود
حÇمل نÇيست, لي او حÇمل ايÇن ميخورد كه وقتي خورنده صفت يا است ايستاده وقتي

/18ë ص Ç ì

صفت اوست6/ فاعليت حيث و اوست فعل نيست, زيد ذات آن محمول و است متعارف
كÇه ايÇن معني و باشد لفظ همان به گرچه نيست فعل صفت همان و است ذات عين ذات
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/188 ص Ç 1

قبل Hميخوانيم:< كانعالم عديله دعاي در است1/ صفتثابت يعني است ذات عين صفت

/189 ص Ç 2

است2/ حادث دوم علم و ذاتي ل او علم كه والعل¹> العلم ايجاد
بÇهطور او ذات نزد در يا (خدا) او ذات در اشيا¾ وجودات كه گفتهاند حكما بعضي
عÇلم هÇمان داشÇتن وجÇود هÇمينگونه و دارد و است داشÇته وجود بسيطتري و تمامتر
در كÇه گفتهانÇد نيز) معتزله (و حكما از ديگر بعضي و خود ماسواي به خداست اجمالي
مÇينامند, Çه ازلي رات تقرÇم را اينها و قاند متحق اشيا¾ ات ماهي خدا ذات نزد يا خدا ذات
وجÇودي شÇيÃيت بÇلي نÇبودهانÇد/ صÇرف معدوم كه اينهاست به " كÔن" خطاب چنانكه

/199 ص Ç 3

اشيا¾ به خدا علم مسألهي كه ميدهد نشان همين داشتهاند3/ تي ماهي شيÃيت ولي نداشتهاند,
احسÇايي رد در يÇزدي شÇا گÇردش يÇا سÇبزواري آنكه برخالف و است اختالف مورد
بÇهطور نÇه گÇرچÇه اشيا¾ براي ازليت نوعي حال دو هر در و نيست ضروري نگاشتهاند,
انبيا¾ كه است هماني اين ه شيخي گمان به كه شدهاند قاÄل ÇÇ ثبوتي بهطور بلكه ÇÇ وجودي

/200 ص Ç ê

كردهاند/4 في معر  كفر
علم و ذاتي علم تعبير ولي است, نپسنديده را حادث علم و قديم علم تعبير سبزواري
¹اهللا يÇمش و اهللا فÇعل و مÇنبسط وجÇود همان او نظر در فعلي علم اما ميداند/ جايز را فعلي

/19ì ص Ç ë

و ندارد ديني مباني و اصول با مخالفتي هيچگونه احمد شيخ تعبير ه شيخي به گمان است5/
به كار خدا دربارهي زماني صيغههاي درقالب را هي"علم" ماد ظاهرقرآنكه با به گمانبنده
با احسايي احمد شيخ كه است اختالفي آن نظير اين و اعلم/ واهللا است سازگارتر د, رميب

ان> كه است كرده نقل ه صوفي بعضي از صدرا مال دارد/ "وجود" كلمهي معني در صدرا مال
شÇيخ فÇياالعÇيان>/ الكÇون به ما فالوجود عندنا اما و االعيان, في الكون هو عندالعوام الوجود
فÇهو فÇياالعÇيان الكÇون به ما اما و اللغ¹/ وضع بحسب حق العوام كالم و <اقول گويد: احسايي



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا 520

/381 ص ,3 ج تهراني, حسيني محمد Çاهللاشناسي, 1

ي¾>1/ الش حال حقيق¹ هو و الموجود,
هÇرگونه منشأ وجود ميگويند موجود? يا است وجود دارد تحقق خارج در آنچه
فمصدرها اصيله امور الصوادر هذه <و ,¹Ã سي و شر هرگونه مصدر ماهيت و است حسنه و خير
كÇرده نÇقل احسايي از شرحمنظومه در هادي مال حاج كه است قولي اين باالصال¹>/ اولي×

/1ë0 ص نوشين, سبزواري, حكيم ;ìì ص ,3 ج همان, Ç 2

اصيل را وجود هم احسايي عدمياند2/ امور شرور كه كرده رد صورت اين به را آن و است
و مÇيگيرد) تÇعلق دو هÇر بÇه جÇعل كÇه است اين مرادش (شايد را ماهيت هم و ميداند
كÇتاب نÇويسندهي بÇرگردانÇدهانÇد/ ايÇران كهن ثنويت به را نظريه اين احسايي مخالفان
امÇا كÇند, د موح را آنها نتوانست زرتشت و بودند ثنوي Hاصالت ايرانيان اهللاشناسيگويد

/ 8ë.3 Ç 3
/ 83.3 Ç ê و ë

عبادت4/ در شركت نه بودند خالقيت در شركت به قاÄل ايرانيان كرد3/ دشان موح اسالم
نيست5 منشأ يك از گفتهاند لذا توحيدي; جاها بعضي و است ثنوي جاها بعضي در اوستا

/ 8ê . 3 Ç ì

ثÇنويت مÇيان مÇن, گÇمان به است>6/ شاخهاي دو نيست ريشهاي دو <هستي باالخره و
گذاشت/ فرق بايد ديني ثنويت و فلسفي

/ì9 . 1 Ç 7

ما <ا گر ميگويد مطلب همين ذيل شرحمبسوطمنظومه7 در ري مطه استاد مرحوم
قبل ماهيت آيا ميآيد>: الزم محال هستند, اصيل دو هر ماهيت و وجود بگوييم بخواهيم
از مرتبهيقبل ا گردر چيزينيست, باشدپس ا گرمعدوم استيامعدوم? موجود وجود از
آن در ميكنيم كالم نقل حال دارد, وجود آن از قبل وجودي باز پس باشد, موجود وجود

باشد/ داشته خارجي عيني حيثيت دو و شيÃيت دو خارج در نميتواند كه وجود
اصÇالت و وجÇود اصÇالت فÇرض بÇراي را زيÇر فاسدهاي تالي سبحاني جعفر استاد

برشمرده: ÇÇ است احسايي احمد شيخ نظريهي كه ÇÇ هم با ماهيت
ميگردد/ ده متعد جهات ميان حقيقي تركيب از مانع جعل در استقالل
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ميآيد/ الزم تركيب نيز ل او صادر در
نباشد/ ماهيت ق تحق همان وجود كه ميآيد الزم

امÇر مÇحمول زيÇرا كÇرد, حمل يكديگر بر را ماهيت و وجود نشود كه ميآيد الزم
را يكي بتوان تا وجود يا باشد اصيل ماهيت بايد يا پس است, غير به قاÄم و نيست مستقلي

/71 Ç 73 ص سبحاني, جعفر Çهستيشناسي, 1

ميگيرد]1/ قرار موضوع است مستقل و اصيل [آنكه كرد حمل ديگري به
اصÇالت بÇه قÇاÄل خود من كه <زماني كه: است كرده نقل صدرا مال از ري مطه استاد
آنكه از پس صدرا مال بودهاند>/ تي ماهي اصالت همگي قدما كه بودم معتقد بودم, ماهيت
جمالتشان بعض به و انگاشته, وجودي اصالت را قدما ا كثر شد, جازم وجود اصالت بر

/299.3 رÄاليسم, روش و فلسفه اصول Ç 2

هÇم وجود اصالت كه ميدهد نشان همين نمود/2 استناد ميدهد, وجود اصالت بوي  كه
زاق عبدالر الÇم و مÇيردامÇاد چنانكه نيست; تصديقش عين رش تصو ميشود كه آنطور
و نداشتهانÇد, قبول را اصال¹الوجود عمرش, از قسمتي در صدرا مال خود حتي و الهيجي
نÇوعي بÇه را تي اهيÇم اصÇالت سهروردي تا است كوشيده سبزواري حاجي اينكه عجب

نمايد: قلمداد تشكيك به معتقد و وجودي اصالت

عمÇÇت تشكك ذات حÇÇقيق¹ عÇندهم وجÇود الفÇهلويون
نÇظر در نÇور و مÇيدانÇد اعÇتباري را وجود سهروردي ري, مطه استاد قول به آنكه حال

/217 Ç 218 ص ,1 ج منظومه, شرحمبسوط Ç 3

برميگيرد3/ در را ماهيتها همه كه است تي ماهي سهروردي
مÇصطلح اصÇالت مÇعناي چÇون احÇمد <شÇيخ نوشتهاند: آشتياني ين جاللالد استاد
مقابل در است/ قاÄل دو هر اصالت به است, نفهميده را ماهيت و وجود مفهوم و حكما¾
بÇن عÇلي واليت مÇاهيت, نÇه است اصÇل وجÇود نه گفت: صدر مدرسهي منبر در آنكه

/ê82 ص ,ìê اسفند Ç آذر دانشگاهي, نشر مركز معارف, Ç ê

فلكي اشباح و مثال مينويسد نيز هورقليا مورد در آشتياني استاد است///>4/ اصل ابيطالب
صعود قوس به مربوط مقداري و جسماني اخروي بدن كه درحالي است; نزول قوس در
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/ê82 ص ,ìê اسفند Ç آذر دانشگاهي, نشر مركز معارف, Ç 1 و 2

گويد كرده, اشتباه را مصداق و مفهوم گاهي احمد شيخ كه ميافزايد آشتياني استاد است1/
طÇبق كÇردهانÇد2/ اقامه آن رد بر برهان كه درحالي نميباشد, ر تصو قابل الباري شريك
خارجي اطالق با را مفهومي اطالق نيز وجود وحدت در احسايي آشتياني استاد نوشتهي

/ê83 ص همان, Ç 3 و ê

است3/ كرده خلط اطالقي وحدت با را عددي وحدت و
هو الذي الحس في عندنا <االتحاد است: گفته معقول و عاقل اتحاد مبحث در احسايي
كه اين است4/ كرده تشبيه مجانين گفتهي به را اين آشتياني آقاي المدرك¹/> الالقو¸ المرآت
صدرا الÇم برمشاعر را احسايي ايرادات است نتوانسته اصفهاني اسماعيل مال گويد  كربن
حÇاج كÇه است هÇمان حق آشتياني استاد نظر به و است كربن اشتباهات از بدهد جواب
نÇمودي اصÇفهان عÇلماي عÇلم مÇقابل در احسÇايي <علم است: گفته سبزواري هادي مال

/ê82 ص Ç ë

نكرد///>5/
كÇه بÇجاست نكÇته اين يادآوري آمد, ميان به سبزواري حاجي از سخن كه ا كنون
خÇيلي تا است كوشيده و بوده مĤب مصلح خيلي سبزواري مرحوم ري مطه استاد به قول
مطالب دادن نسبت و اقوال نقل در و سازد نزديك نيست, هم نزديك هم به كه را چيزها
كتاب سبزواري حاجي مرحوم كه باشد آن علت شايد داشته/ اشتباهاتي و ورزيده تسامح
اين دراسرارالحكم Âمث است; ميانگاشته كتاب از بينياز را خود و داشته كم دسترس در
مÇحاذيري ديÇدند ايÇنها اتباعش, و ملطي ثاليس مذهب بيان <در ميخوانيم: را عبارت
در صور ارتسام بر شدند قاÄل تعالي, واجبالوجود ذات در صور ارتسام بر ميآيد الزم
الصور ذوات به و است حضوري صورش و لوح آن به حق علم اينكه به و كل عقل ذات
محاذير و نشود ه علمي صور كثرت محل و نشود قابل و فاعل اقدس ذات تا است حصولي
يا بدانند كل عقل در ا گر است حق قلم علم اين كه آيد الزم اينها بر ولي نيايد; الزم ديگر

/111 ص اسرارالحكم, Ç ì

هاي نظري چه سبزواري كه ميفرماييد مالحظه ا>6/ صور اين بدانند كل نفس ا گر حق لوح
آن از تالس روح راستي به كه ميسازد وارد او بر اشكالي چه و مينمايد منتسب تالس به
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است! بيخبر
داردبسيط اختالف پيروانش و صدرا مال با احسايي شيخ آن در كه ديگري مسألهي
عالم هيوالي را خدا اينها كه ميگيرد ايراد او است/ منه وليشبشي¾ االشيا¾ كل الحقيق¹

دامÇادش نÇفهميدهام را صدرا الÇم مÇقصود من كه ميگويند <ا گر ميافزايد: و پنداشتهاند
بعينه ما وجود كه همانطور گويد مكنونه كلمات در او است/ فهميده كه فيض محسن مال

/381 ص ,3 ج تهراني, حسيني محمد Çاهللاشناسي, 1

و شا گرد رشتي دكاظم سي قديم>/1 و حادث فرق با ما صفات است همچنين اوست وجود
دريا همچو متعال ايزد حضرت كه پنداشتهاند <چنان گويد: احسايي احمد شيخ جانشين
موجودات تمامي پس خلقي, ظهور مبدأ ني تعي هر به و ني تعي منشأ موجي هر و موج در
صرف و است وجود عين حقتعالي حضرت وجود و ميباشند ايزدي س مقد ذات حدود

/10ì ص شعبانيه, مناجات از قسمتي شرح Ç 2

افزوده روشنتر و است>2 وجود از صات مشخ و حدود به موجودات موجوديت و شهود
است, ني عيÇت و صورتي هر قابل كه پنداشتهاند ¸المواد ماد را تعالي و سبحانه <حق است
ايÇن وليكÇن ندارند روا و جايز حضرت آن بر و كنند تحاشي ه ماد لفظ اطالق از ا گرچه
و را, ن متعي انفعال دارد الزم مختلفه حدود به ن تعي چه معنوي, اثبات و است لفظي تحاشي
حالت دو چه/// ذات در را تكثر دارد الزم آن و باشد/// نات تعي اين  محل ن متعي آن اينكه
آن واسطهي به نقايص را او شود الحق و بعده/// دويم ن التعي قبل يكي شود حاصل را او

/107 همان, Ç 3

وجÇود بÇه نقل را مطلب سپس رشتي دكاظم سي است>3/ منافي مطلق كمال با آن و ن, تعي
بÇا ايÇن كÇه مÇينمايد اعÇلي× قلم و كل عقل و ديه محم حقيقت يا به مخلوق حق و منبسط
هÇمان كÇه قديم/// قديم, با و ممكن ممكن, با و حادث حادث, با و است واجب واجب,
قيد شي¾ بشرط چون و است واجب وجود شود, د مقي ال شرط به كه است البشرط وجود
حÇقيقت بÇه مÇذهب <ايÇن ميافزايد: سپس دكاظم سي ميشود/ حادث د مقي وجود پذيرد

/108 ص همان, Ç ê

ايÇنكه مطلب توضيح است>4/ ل او قول از افسد قول اين و است سابق مذهب از اسخف
نيز و قيد/ آن يا قيد اين با منبسط وجود از حقتعالي تركيب ميآيد الزم اخير قول طبق
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/109 ص شعبانيه, مناجات از قسمتي شرح Ç 1

مÇيگويد مطلب ادامهي در كيست?1 "عاقل" مينامند, "عقل" را ل او مخلوق كه هنگامي
خودش, چشم به خدا كه است اين حقيقت كردند/ اشتباه باري ذات با را حق ظهور عرفا

/113 ص همان, Ç 2

بوبيه2/ الر كنهها العبودي¹جوهر¸ كه است روايت و ميبيند را خودش
چون مطلقالمطلقات و <جنساالجناس گويد: همداني] [قهي دباقر محم ميرزا حاج
پس نيست, ديگري از نزديكتر يك هيچ به و است يكي موجودات همهي به نسبتش
فÇضيلتي و فÇخر را كسي بابت اين از و مييابند خود نزد را آن و هستند او شناساي همه
معرف¹ و اهللا معرف¹ از غير اين و نميماند معبودي و عابد و معروف و عارف پس نيست/
و نÇميسازد عÇذاب و نعيم با بهبسيطالحقيقه/// عقيده اينها از گذشته است/// اهللا مشي¹
در مÇيبينيم آنكÇه حÇال بÇاشد; داشÇته را خÇود صÇفات بايد هم باز شود, د مقي كه مطلق
و خارج در الحقيق¹/// تقييدبسيط اطالقو فرض [پس نيست>/ خدايي صفت موجودات

ص ق) / ه 1ê03) مشÇهد, ق), / ه 1319 Ç الطÇباطبايي(1239 الشÇريف بÇاقر مÇحمد الحاج ,(3) الرساÄل Ç 3
/18ê Ç 192

نيست]3/ صادق عينيت
است ذات براي از كه صفاتي بايد <ا گر ميخوانيم: چنين ه شيخي رسالهيدفاعيهي در
و نÇباشد ذات بÇر زاÄد كه كنيم ثابت چگونه بايد كنيم, ثابت باشد, حقتعالي ذات عين و
هي ياليÇخ مÇخلوقات و بÇاشيم نناميده خدا را خود ه ذهني مفهومات و نيايد الزم قدما د تعد
صÇفات از و الخÇلق بÇين مÇعهود دانش جز علم از ماها كه زيرا باشيم/ نگفته خدا را خود
ذهنيهي مخلوقات ماها مدركات تمام كه است بديهي نميكنيمو ادرا ك فيالخلق مشهوره
خÇدا را خÇلقي فÇيالحÇقيقه بگÇوييم خÇدا ذات عÇين را آنهÇا ا گر پس ميباشد/ ما خود

/128 ص هاشمي, حكيم الف ناشر المراد, كشف Ç ê

ناميدهايم>4/
حديث و كالم و فلسفه و عرفان ميان شيخي متفكران كه ميدهد نشان عبارات اين
حرفهاي بعضي آنها بودند/ آنها حل درصدد و مشكالت ه متوج و بودند كرده  گير
پÇيچيدهتر تركيب هرچه كه اين و تاريخ", در امامت ق تحق" زمان", "تكامل زدهاند: تازه
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باشد بصيرتي <هرگاه گويد: دكاظم سي است/ قويتر آن در وجود و عاليتر Öموجود باشد

/108 ص شعبانيه, مناجات از قسمتي شرح Ç 1

ايÇن بÇر ه البت معدوميت>1/ نه ميشود شي¾ وجود زيادتي سبب عوارض لحوق كه بينند
ايÇراد است> ه انيÇزم هي جسماني مواد اين از مأخوذ ه انساني <نفوس كه صدرا مال نظريهي

/331 ص دهشيري, ين ضيا¾الد ترجمهي كربن, هانري ملكوت, ارض Ç 2

است2/ ه مÄا اخبار و خدا كتاب برخالف كه  گرفتهاند
دادهاند دشواريها آن به كه پاسخهايي اما كردهاند, مطرح اشكاالتي مساÄلو ه شيخي
و ابÇهامانگÇيزيها از كÇه كÇرماني آقÇاخان مÇيرزا نÇيست/ مسألههÇا صÇورت وضÇوح به
خرآمÇيز تمس و خشمنا ك لحني با بود آمده تنگ به وسطايي قرون تاريكانديشيهاي
حاجي آثار و احسايي احمد شيخ شرحالزياره و شيرازي صدرا مال <بايداسفار ميگويد:
حÇاج و اخÇباري د حمÇم مÇيرزا درس پاي و/// خواند را كريمخان حاج و رشتي دكاظم سي
كه من نفهميدهاند/ كلمه يك خود گفتهاند آنچه از فهميد تا نشست سبزواري هادي مال
هر از روزي خود و شناختهام را قماش اين بافندگان و ديده را آش اين پزندگان از بعضي
ماند سرگردان و گرسنه آورد, روي آنان به كه هركس ميكنم عرض بافتهام, و چشيده دو

/179 ص آدميت, فريدون كرماني, آقاخان ميرزا انديشههاي Ç 3

است>3/ شده نامعلوم تكليفش و مجهول او بر چيز همه گشته/// بيخبر علمي هر از و
شÇده, تعبير آشپزي" و "قماشبافي آقاخان ميرزا تند عبارات در آنچه بنده نظر به
مÇيكنند/ تكيه آن بر متفكران اين كه است مستنداتي و روايات در آن مقدمات درواقع
سابقه سبزياش استبنشنو ا گرپختوپز بودهو موجود تاروپودش است, بافندگي ا گر
زمينهي آنكه نه مگر برده, نام را بهشت خيابانهاي و كوچهها دكاظم سي ا گر است/ داشته

است/ موجود بحاراالنوار در رواياتش

/ 88 نمل, Ç ê

حÇركت بÇه اسÇتدالل السحاب>4 مر تمر هي و جامد¸ الجبال تري <و آيهي از صدرا مال
<فÇلما آيهي از او پيروان بعضي و است/ قيامت وصف اين آنكه حال ميكند; جوهريه

/1ê3 اعراف, Ç ë

حÇال بياورند/ در وجود وحدت ميخواهند قا>5 ع ص موسي خر و Hدك عله ج للجبل ربه تجلي
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Çبل", ج" "تÇجلي", "مÇوسي", ," رب" آيÇه هÇمين در دارد/ داللت كثرت بر بيشتر آنكه
گفتگوي او", "توبهي او", آمدن خود "به سپس و موسي" شدن "بيخود جبل", "اندكا ك
مÇوجودات و مÇوضوعات همه اينها كه است شده اثبات مÆمنين وجود و خدا با موسي
و عرفا اصطالح (طبق است بالتجلي فاعل خدا اينكه و تجلي مطلب آن و است جدا گانه
و احسÇايي شÇيخ تشÇبثات بÇعضي نÇميآيد/ بيرون آيه اين از ر) متأخ اسالمي فيلسوفان

است/ قبيل همين از بهقرآننيز دكاظم سي
براي خود عقايد بيان در تا كوشيدند احسايي احمد شيخ و صدرا مال مثل كساني نيز و
نوعي خود اين و شوند احاديث به ل متوس معترضان دهان بستن و عان متشر ذهن تقريب
از ه تÇالب و روز, آن انÇديشهي را كد محيط در بود غيرجاÄز" طفرهاي حركت" و نوآوري
مانده باقي عقايد چهرهي بر آبله يا سالك مثل اثرش و داشت ماندگار تأثير مذهبي لحاظ
بÇيشتر, نه كمتر, نه است/ ديگر وسطايي قرون فلسفههاي مثل احسايي تفلسف است/
است/ عÇيني چÇيز هÇمه مÇيگويد: احسايي است/ ذهني چيز همه كه گفتهاند كساني Âمث
فرض با صدرا مال Âمث يا است/ معكوس ايدÄاليسم جور يك هم با ماهيت و وجود اصالت
كÇنار را ه ادÇم و كند حل را جسماني معاد مسألهي خواست بÔعد, يعني جسم اينكه  كردن
و اصÇيل مكÇان با فرقش كه كرد فرض هورقليايي لطيف جسم يك احمد شيخ بگذارد/
جسÇم كÇه است ايÇن دكارت) و صدرا مال (نظر بÔعد = جسم و رازي يا زكر بن د محم قديم

باشد/ متجانس فضاي يك اينكه نه اوست, خود انحصاري هركس هورقليايي
انديشمندان به تپرستانه شخصي فرقه گرايانهيا بات ازكشمكشهاوتعص ا گرمستقل

داشت/ خواهيم خودمان فرهنگي گذشتهي از بهتري درك كنيم نگاه آنها آثار و
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در مندرج برحكمتمتعاليه> شيخيه نقد <بحثانتقاديدر مقالهي چاپ از پس
عÇنوان تحت مجلدي چهار مجموعهي يك به Gاخير مجله, آن 79 اسفند Ç آذر شمارهي
د يÇس حÇاج تأليÇف مÆÇمنين> كÇنتم ان لكÇم ÕيرÇخ بقي¹اهللا <مباحثيپيرامونآيهيشريفهي

ق/ / ه 1ê0ë مشهد, باقري, انتشارات Ç 1

ديدگاههاي دربارهي روشنكنندهاي نكات حاوي چون كه برخوردم موسويان1 احمدپور
است, صدرا الÇم مكÇتب بÇا آن اختالف مورد نقاط و حسايي ا احمد شيخ مكتب فلسفي
پيشگفته مقالهي تكملهي بهعنوان و كنم تلخيص را آن از فقراتي كه آمد بهنظر شايسته
مÇيناميم/ بÇقي¹اهللا Gاختصار را مذكور مجلدي چهار مجموعهي گفتار, اين در دارم/ تقديم

نكات: آن اينك
از ايÇن مÇيكند/ پÇيدا نسÇبي د تجر بلكه نميكند, پيدا حقيقي د تجر هيچگاه نفس Ê
و الحÇدوث ¹ مانيÇجس را نÇفس [ كÇه صدراست الÇم جÇوهري حÇركت بÇزرگ اشتباهات
مادهي است/ شي¾ آن خود جوهر در چيزي هر جوهري حركت ميداند] ¹البقا¾ روحاني
خÇارج خÇود جسÇميت از هÇيچگاه امÇا مÇيكند, پيدا تكامل خود جسمانيت در جسماني

/ì9 Ç 70 ص ,3 ج بقي¹اهللا, Ç 2

است2/ جسم هست تا جسم و است نبوده جسم وقت هيچ نفس نميشود/
والحÇيا¸ فÇيالقÇو¸ النفس امعنت است:< كلما گÇفته صدرا مال كه است اشتباه هم اين Ê
البدن انعدم فياالستقالل, غايتها بلغت اذا حتي وال, والز والموت فيالضعف البدن معن والكمال,
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/72 ص ,3 ج بقي¹اهللا, Ç 1

زال>1/ و ¹بالكي
گÇفته روح بÇاال, بÇه مÇثال از انسÇان, غيبي مراتب همهي به شريعت اصطالح در Ê

/2 , 83 ,233 ص همان, Ç 2

ميشود2/
كن, آب را بلور بلور/ ميشود كن, آب را شيشه شيشه/ ميشود كن, آب را سنگ Ê

/133 ص همان, Ç 3

الماس!3 ميشود كن, آب را سوزنده بلور سوزنده/ بلور ميشود
است, نكرده اراÄه عقلي دليل گفته, كه معادي براي حسايي ا احمد شيخ كه گفتهاند Ê
كÇند/ اثÇبات بتواند عقلي داليل با را مطالب اين كه است نبوده عي مد هم خودش Gظاهر

/1ê1 ص همان, Ç ê

ارسطو4/ نه ه, مÄا قول طبق است حكمت ه) شيخي) ما بزرگان بيان نحوهي
س نفÇت مÇيآشاميم, مÇيخوريم, آنچÇه نÇدارد; فÇرق هيچ هستيم/ درخت هم ما Ê
تفاوت ميدهد; دست كه انفعالهايي و فعل جهت از است درخت مانند درست ميكنيم
كÇاملتري درخت حيوانÇات, پيكرهي است/ غليظتر نباتي حيات است/ لطافت در فقط

/1ëë ص همان, Ç ë

است5/
از شÇده اسÇتخراج حيوانÇي روح است/ نباتي مرتبهي طول در حيوانيت مرتبهي Ê
روي در مÇيآيد/ مÇيرود, ميشنود, ميبيند, دارد: هم حيوانيت آثار است, نبات همين

/1ëì ص همان, Ç ì

بگردند6/ د] مجر] عقل دنبال نبايد دانشمندان عنصر, عالم و خا كي  كرهي

/1ë7 ص همان, Ç 7

است7/ عناصر صافي نباتي, حيات Ê
اصلي بدن آن و مرتبه آن كه ميكند اقتضا زمان شرايط با [عج] زمان امام دوران در Ê

/1ë8 ص همان, Ç 8

شود8/ غالب بدن اين بر و شود بالفعل جسم] لطافت سوم [مرتبهي

مÇيكنند/ پÇيدا لطÇافت زمÇان بعÇت بÇه هم زمانيها ميكند/ پيدا لطافت زمان خود Ê
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مÇيكند/ پÇيدا فÇعليت ايشÇان براي سوم] مرتبهي [لطافت مرتبه آن كه ميرسند ي بهحد

/29ì ص ,2 ج همان, Ç 1

نميبينند1/ ديگران كه ميبينند چيزهايي
روح آن در هسÇتيم/ مÇتحر ك درخت گÇويي مÇا كÇه است ايÇن درخت با ما فرق Ê

/1ëê ص ,3 ج همان, Ç 2

ما2/ در نباتي روح از است غليظتر كه هست نباتياي
حيواني, روح است/ نباتي روح مراتب و تكامل حيوانات انسانها, نباتات, تمام Ê
در هÇمينطور, هم انسان ميشنود/ و ميبيند كه است نباتي روح همين از شده استخراج

/1ëì ص همان, Ç 3

نيست3/ ديگري چيز نباتي روح جز اينجا

/179 ص همان, Ç ê

ظهور4/ عصر به برسد تا مييابد لطافت پي در پي دنيا عالم Ê
لبÇاس قÇيامت در و را; برزخÇي لباس Gبعد دارد, الزم را عنصري لباس اينجا در Ê

/200 ص همان, Ç ë

ميپوشد5/ اخروي بدن و ميكند عوض هم را برزخي
خارج خود حقيقت از ميكند, پيدا تكامل و ترقي شيÃي هر كه ميگويد صدرا مال Ê

/221 ص همان, Ç ì

ميگردد6/ ديگري حقيقت به ل مبد و ميشود
پيدا تكامل طبيعت هو ماد همين اما است, طبيعت و ه ماد پيدايش, ابتداي در نفس, Ê
كÇمال مراتب در شي¾ كه درحالي ميشود/// بسيط حتي و روحانيت به ميرسد و ميكند

/222 ص همان, Ç 7

نميشود7/ خارج خود حقيقت از برود پيش هرقدر خود

/231 ص همان, Ç 8

است8/ روح مقابل جسد ه] شيخي [يعني د محم آل حكماي نزد Ê

/323 ص ,2 ج همان, Ç 9

يك هر كه اخروي9 جسم و هورقليايي جسم دنيايي, جسم دارد: مرتبه سه جسم Ê

/97 ص ,ê ج همان, Ç 10

دارند10/ را خود خاص عناصر



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا 530

الجسماني, بنفيالمعاد منهالقول يلزم و يÔعاد ال االول الجسد ان هذا كالمك ظاهر قلت: فان Ê
هو و بعينه, الملموس المرÄي هذاالجسد هو المعاد الثاني بالجسد نريد نا Ñال تذهب, حيث ليس قلت:

/2ê0 ص ,3 ج بقي¹اهللا, Ç 1

والخراب1/ الفساد تحتمل ال ¹صيغ يÔصاغ و يÔكسر لكنه و االÐخر¸ جسد
د مجر مثال حال فالسفه نظر در دارد/ ه ماد و نيست د مجر مثال عالم ه, شيخي نظر در Ê

/2êë ص همان, Ç 2

است2/ محض صورت و است ه ماد از

/2êì Ç 2ê7 ص همان, Ç 3

است3/ فلكي جسم همان حيواني روح Ê
هÇم نÇفس خود و نفس عالم است, جسم مثال عالم يعني طبيعت علم ماورا¾ حتي Ê

/2ê8 ص همان, Ç ê و ë

است4/ جسم
فلكي مالÄكهي نميآيند/ قيامت در عنصري مالÄكهي دارند: مراتب هم مالÄكه Ê
اين ( كه نفساني مالÄكهي فقط نميآيند, قيامت به برزخي مالÄكهي نميآيند/ بهقيامت

ميآيند5/ قيامت به جسماند) هم لطيف مالÄكهي

/2ë0 ص همان, Ç ì

/6¹رضيÑاال االÑجسام اعلي ,¹العلمي ور الص من فيها ما و النفس ان Ê
يكديگر با سلول چند فعل است ممكن است; افعال است; اشباح جز¾ هم تب حتي Ê
و بيماريها همين هورقليا عالم اسفل بگوييم ميتوانيم يكديگر/ با حقيقت چند يا باشد;

/33ê ص همان, Ç 7

ميكند7/ بروز و ميشود ديده جهان كل اندام يا اندام اين در كه است آثاري و سالمتها

/2ì9 ص همان, Ç 8

/8¸ مر سبعين عناصرالدنيا من اشرف االربع¹/// هورقليا عناصر Ê
كه مثال و هيوال از مركب است انسان حقيقي جسم ميشود خارج بدن از كه روحي Ê
رتÇبهي در جسÇم اين هموست/ حقيقي انسان و است عقل و نفس د, مجر طبيعت حامل
روح (بلكه نميشود جدا روح از هرگز حقيقي جسم اين و است نهم] [فلك دالجهات محد
و است هورقليايي عناصر از مركب ثاني جسد ميماند قبر در آنچه و است) همان خود
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/273 Ç 277 ص ,3 ج بقيهاهللا, Ç 1

ميشود1/ فاني است معمولي عناصر از آنچه
و ناتمام نارسا, ناقص, گفتهاند, را ه) شيخي) ما بزرگان سخنان همان تفكيك اهل Ê

/30ì ص همان, Ç 2

اشتباهات2/ بعضي با ش مشو
اوبيانالفرقانفي كتاب نام و تفكيك اهل سران از قزويني مجتبي شيخ نام به مÆلف

/281 Ç 299 ص همان, Ç 3

ه تÇالب است/ شÇده حÇاضر درسش در نÇيز خÇود مÇينويسد و مÇيكند3 اشÇاره معادالقرآن
صدرا مال نظريات نه اصل در تفكيك اهل است كرده تصريح نيز خود مÆلف همچنانكه

را/ ه شيخي نظريات نه و دارند قبول را
شÇود, وزن ا گÇر است, قÇاÄل او كه آخرتيي جسد آن كه دارد تصريح احمد شيخ Ê

/293 ص همان, Ç ê

كÇافر را او وصÇف ايÇن بÇا بÇيش4/ يÇا كÇم هاي ذر بدون است, دنيوي جسد همين معادل
وقف قد و قبلي, ذلك عرف احد ما عيبأنه اد انا بالمعادو جاهال كافرا كنت متي <ولكن شمردهاند

/29ê ص همان, Ç ë

الحق>5/ منكر معاند او قولي بمعني× االجاهل فيها طعن ما عليها علما¾العجم
مÇن از هÇم را مÇراد است مÇن از <اصطالح است: گفته نيز ديگر جاي احمد شيخ Ê

/ë ص ,ê ج همان, Ç ì

درست را احاديث گاهي صدرا مال احمد, شيخ نظر به بگذاريد6/ من گردن به بعد بگيريد,
روي كÇه هÇروقت امÇا است, زده حÇرف الهÇيه فطرت طبق كه آنجاست است, فهميده

/9ê ص همان, Ç 7

ميشود7/ تناقض دچار ميكند بيان را روايات و آيات فالسفه, و عرفا از آموختههايش
انحالل با است شده گرفته دنيوي] عناصر از [يعني ضعيفتر تركيب از كه حياتي Ê
مÇيماند باقي است شده گرفته شديدتر تركيب از كه حياتي ميرود, بين از دنيوي جسد

/99 Ç 100 ص همان, Ç 8

ميرسد8/ او به امداد هم دنيوي مرگ از بعد چون
بÇهشت ديÇوار بÇا بهشت در مÆمن كه است قوي چندان حيات آخرتي جسد در Ê
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يوسف پيرهن دنيا, در اخروي جسد نمونهي ميكند/ اشيا¾ در ف تصر و ميزند, حرف
بÇراي جÇبرييل كÇه بÇود پيراهني همان اصل, در و كرد بينا را يعقوب كور چشم كه است

/1ì7 Ç 170 ص ,ê ج بقي¹اهللا, Ç 1

نسوخت1/ آتش ميان و پوشيد كه آورد ابراهيم
مÇوجود هÇيچ بÇراي و است اسÇتمداد و امداد احمد شيخ نظر در جوهريه حركت Ê

/183 ص همان, Ç 2

نيست2/ ركودي و توقف عقلي يا ي ماد
ثابت و مستقل رسيد د تجر به كه وقتي حركتند عين ات طبيعي كه ميگويد صدرا مال Ê

/222 ص همان, Ç 3

ه شيخي نظر طبق باشد?3 خالق از بينياز لحظهاي مخلوق ميشود مگر آنكه حال ميشود,
پذيرفت را د تجر كسي ا گر بلي داد/ خاتمه مخلوقيت و خالقيت به بايد صدرا مال فرض با

/28ë ص همان, Ç ê

نيست4/ كافي اين اما است پذيرفته را ناظم و نظم
آن و هست تحر ك جوهر براي است/ حركت جوهر براي كه نيست درست اين Ê
اسÇتمداد خÇدا از خÇودش اصÇخ رتبهي در جسدي هر بلكه نيست, طبيعت حاصل هم

/23ë ص همان, Ç ë

ميشود5/ امداد و ميكند
با را فلسفي و سني قدم و حدوث بحث مولوي اينكه و است هم با حدوث و م دق Ê

/3ê1 Ç 3êì ص همان, Ç ì

زماني حدوث است6/ ساختگي صحنهي كرده, حل نسوختن> و سني رفتن آتش <درون

/3êì ص همان, Ç 7
/383 ص همان, Ç 8

دند8/ محم آل و د محم به مسبوق يعني حادثند, عقول حتي حادثند, همه ندارد7/ برهاني
هÇمهاش كÇه درآورده اصولي تحت و گرفته عرفا از را جوهريه حركت صدرا مال Ê

/3ì1 ص همان, Ç 9

زيÇرا بÇود, نÇميتوانÇد صدور و حدوث مسألهي ر مفس جوهري حركت است9/ بياصل

/3ì2 ص همان, Ç 10

است10/ موجود اين حدوث و صدور فرع حركت
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است/ اصÇيل دو هÇر مÇاهيت و وجÇود كÇه دادهانÇد نسÇبت احÇمد شيخ به اينكه Ê
هÇم عرض در دو هر تأصل ه البت و صورت, ماهيت و است ه ماد وجود كه بدينمعناست
كÇه جعلي و است ات بالذ و Á او گرفته تعلق وجود به كه جعلي است/ هم طول در نيست,

شÇيخ اعÇتقاد بÇر دليÇلي مÇا است: آمÇده گÇرامÇي دعلي محم فلسفه كتاب در /227 ,3ê0 ص ,ê ج بقي¹اهللا, Ç 1
اصل يكي كه فهمانده بهوضوح تأليفاتش از يكي در بلكه نكرديم پيدا ماهيت و وجود واقعيت دو بر احساÄي

/(80 است(ص اعتباري ديگري و

جعلاند1/ متعلق دو هر و دارند ق تحق دو هر است/ آن بر متفرع گرفته, تعلق بهماهيت
برجسÇتهترين از يكي اظهارنظر و داوري كه باشد مناسب شايد گفتار اين پايان در
صدرا مال بر احسايي احمد شيخ انتقادات دربارهي را معاصر صدرايي حكمت صان متخص

شود: معلوم متعاليه حكمت بر ه شيخي نقد با صدراÄيان برخورد نحوهي تا بياوريم
بÇرالحكÇم¹العÇرشيه شÇرحÇي شبستري مشهد مال خواهش به حسايي ا احمد <شيخ
ناشي او اشكاالت همه ولي است كرده رد خود خيال به را صدرا مال آخوند كلمات و نوشته
و خÇيالباف مÇردي احÇمد شÇيخ است/ فÇالسفه مÇباني و الهيه علوم در وي بياطالعي از
در منغمر زهد لباس در است/ مĤب رياست و آشوبطلب عاو پرمد كجسليقهو منحرفو
مشÇربي بÇه هÇم آن معقوالت, در مداخله بدون صرف, منقول فن در آنچه او بود/ دنيا
علوم به او تسلط و احاطه از حا كي و مطالعه قابل است نوشته اخباري, مسلك به نزديك
از ملوÇم و اعتبار از خالي نوشته معقوالت و عقايد در آنچه و است فقه Hمخصوص نقلي
مÇعاد هÇورقليايي, معراج نظير ل مهو اصطالح چند به كردن دلخوش Hواقع است/ هفوات
همه آن منشأ كه نمود شيفته و مغرور چنان را او جابرسا/// بلد و جابلقا شهر هورقليايي,

گرديد/// اختالفات
است/ داده جواب احمد شيخ ايرادهاي تمام به اصفهاني اسماعيل مال ق محق حكيم
ق / ه 1310 (سÇنه يÇات ÐراراالÇحواشياس و حواشيعرشيه در اسماعيل مال آخوند شرح
د محم الÇم كÇه است نوشته شرح نيز برمشاعر احمد شيخ است/// موجود سنگي) بهچاپ
احÇمد شÇيخ ايرادهÇاي ض متعر خود شرح در نوري زينالعابدين مال و لنگرودي جعفر

/30 Ç 32 ص االلهيه, المظاهر بر آشتياني ين جاللالد سيد مهي مقد Ç 2

شدهاند>2/
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و بÇودند فتحعليشاه مجلس در هم با احسايي احمد شيخ و نوري علي مال آوردهاند
قاعدهي به تعريض در احمد شيخ كرد/ تفويض ميرزا فرهاد به را اصفهان امر فتحعليشاه
ميرزا فرهاد آن از اصفهان <ملك گفت: له> Gفاقد يكون ال ¾الشي <معطي گويند: كه حكما
نه كرد تفويض ميرزا فرهاد به را اصفهان حكومت <شاه گفت: نوري علي مال ميباشد>/

حاشيه/ ,ì99 ص ,1 ج آملي, حسنزاده حسن تعليق و تصحيح المتعاليه, الحكم¹ Ç 1

را>1/ اصفهان بناي
وحدت به تعريض در و شكست را چوبي احمد شيخ كه است آمده كتاب همان در

حاشيه/ العقليه, 700واالسفار ص همان, Ç 2

اهللا>2! كسرت <فقد گفت: وجوديان
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تسنن دنياي در و ايران از خارج در را فلسفي انديشهي كمر الي غز بنيانكن حملهي
و شÇرح و عÇرفاني تÇفكر شكÇل در فÇلسفي تفكر ع تشي عالم در و ايران در اما شكست
اشÇراق شÇيخ بÇهدست كÇه نيز اشراقي مكتب داشت/ ادامه فلسفي متون بر تعليقهنويسي
و ميرداماد بهدست اينهمه ميراث و ميداد ادامه را خود موازي سير گرديد, بنيانگذاري

ق/ / ه 10ë0 متوفي Ç 1

تÇلفيق, تÇركيب, بÇا بÇزرگ مÇتفكر ايÇن رسÇيد/ صدرا1 مال خودش از برجستهتر شا گرد
بهتدريج كه آورد پديد را فلسفيحكمتمتعاليه مساÄل در ابتكار و بازنويسي و بازسازي
گÇذشته قÇرن چهار در را فلسفي انديشه عرصهي تمام رفتهرفته آنكه تا يافت  گسترش
از چه درونو از چه ريزي درشتو منتقدان صدرا مال مكتب ت مد اين هدر البت فرا گرفت/
رÇÄوس بÇا را آنهÇا مÇهمترين نÇام دي تعدÇم مقامات در اينجانب كه است داشته بيرون
فراهم Gاخير كه ديگري يادداشتهاي از گفتار اين در كردهام/ عرضه گفتهاند, كه مطالبي
مسÇير در داشت خÇواهÇيم گÇردشي نÇيامده, قÇلم بÇه پيشتر آنچه مستدركات نيز و آمد
عÇالقهمندان بÇراي است امÇيد كÇه مÇا معاصران تا او معاصران از صدرا مال بر نكته گيري
مÇطرح نظر اهل كه تصحيح و اصالح هرگونه از نويسنده كه است بديهي نباشد/ بيفايده

مينمايد/ استقبال فرمايند,

/ë1 ,ëê ش معارف, مجلهي Ç 2

ايÇنجا در كÇردهايÇم2/ بÇررسي را صدرا الÇم پÇيروان و ه يخيÇش بگومگوهاي Âقب ما
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نقل احسايي احمد شيخ از منجمله كنيم/ نقل ازشرحمشاعر نكاتي Gاختصار است مناسب

/ë8 ص اميركبير, آشتياني, تصحيح المشاعر, رسال¹ شرح Ç 1

است1/ شايع حمل امتناع مستلزم ماهيت, نفس به اشيا¾ موجوديت كه  كردهاند
ذهÇني عÇام كÇلي از ص تشخÇم جزÄي وجوه راه از صدرا مال> گويد: احمد شيخ نيز و
آن و بÇاشد داشÇته وجÇود بÇايد بÇهذات ص متشخ فرد يك اينكه بر است كرده استدالل
وجود كه باشد خارجي امر بايد بلكه نيست ديگر چيز بهانضمام ماهيت يا ذهني ماهيت
و گفتار سخن, اين گويندهي و عيان, علم نه است اخبار علم اين كه گرفته اشكال و است
بÇاشد وجÇودات علل از ص تشخ منشأ ا گر زيرا است/ مفاهيم در منحصر دريافتهايش
ديگر جاي را آنچه دهد, قرار ماهيات علل را ص تشخ منشأ ا گر نميباشدو آن با ص تشخ

/ì9 ص پيشگفته, همان, Ç 2

است>2/ نموده اثبات اينجا كرده, نفي
بÇهطور وجÇود اصÇالت بر دليل را اعراض در وجود اصالت صدرا مال> گويد: نيز و
براي گفته او خود كه مينمايد اعتراض صدرا مال بر احمد شيخ آنگاه است>/ گرفته مطلق
عÇوض نÇامش و كند تغيير عارض عروض با كه ندارد وجود تحقق از مرتبهاي معروض
اسÇتدالل ايÇن الهÇيجاني شارح است/) زيد نباشد, چه باشد; ابيض چه ابيض (زيد شود/
كردن <جدا گويد: آشتياني بشود/ احمد شيخ اشكال رفع تا دانست شواهد از را صدرا مال

/71 ص به نظر و 73 Ç ê ص همان, Ç 3

ندارد>3/ معني وجود اصالت مبحث در عرض و جوهر به استدالل
درحاليكه بود, خواهد وجود خود آن اينصورت در بگيريم موجود را وجود ا گر
اطÇالق دو هÇر بÇر مÇعني يك بÇه وجÇود پس بÇود/ خواهد وجود داراي ديگر شيÃي هر

/90 Ç 91 ص همان, Ç ê

ثÇبوت بÇهمعني مÇورد دو هر در وجود كه دادهاند جواب چنين را اشكال اين نميشود4/
تÇعبير هست بÇه فارسي در كه است بسيط معني يك يا <محمول گويد: احمد شيخ است/
ديگÇري تÇعبير قسÇم اين كه است اعم معني به وجود داراي كه است چيزي يا و ميشود

/93 ص همان, Ç ë

محمول]>5/ [نه موضوع از است
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عقلي تحليل ظرف در را وجود به ماهيت اتصاف ماهيت, اصالت به قاÄالن اينكه و
وجود نوعي اختراع و ل تعم بدون اتصاف اين خود كه ميشود دفع بدينگونه دانستهاند,

/129 ص اميركبير, آشتياني, تصحيح رسال¹المشاعر, شرح Ç 1

كه درحالي كرده, تفسير تكلف) و (ساختگي صنع به را ل" تعم" كلمهي احمد شيخ است1/
پنداري اعتبار يك اينكه نه است ثابت نفساالمر در شيÃي <وجود است: معني بدين اين

/129 Ç 130 ص همان, Ç 2

است>2/ گفته ميرداماد كه آنگونه باشد;
كه ميآيد الزم باشد, مجعول حيثيات از حيثيتي بدون ماهيت ذات نفس ا گر  گفتهاند
ما كه حالتي در شود/// اعتبار ماهيت قوام در جاعل و [باشد] جاعل جعل به م متقد ماهيت
يÇا دارنÇد خارجÇي وجود آيا نميدانيم حدود تمام به را ماهيات از كثيري ميكنيم ر تصو

/1ë9 ص همان, Ç 3

نÇبودن مÇجعول بÇا نسÇبتي جاعل به علم عدم كه است كرده اعتراض احمد شيخ ندارند3/

/1ì0 ص همان, Ç ê

ندارد4/
همان بايد هم او فعل ندارد, ماهيت واجب ذات همچنانكه است گفته احمد شيخ نيز
طÇريق به بايد واجب ذات دارند ماهيت اشيا¾ وقتي برعكس/ يا و باشد داشته را طبيعت
احÇمد (شÇيخ عÇرب <آخÇوند دادهانÇد: جواب آشتياني استاد باشد/ داشته ا كمل و اولي×

/182 ص همان, Ç ë

است>5/ انداخته مخمصه در را خود و گرفته اشتباه مفعول با را فعل احسايي)
او مÇاسواي و است مÇتعال قÇح بÇالحقيق¹ <وجÇود است: گÇفته صدرا الÇÇم ايÇÇنكه

/2ë1 ص همان, Ç ì

مÇغاير اشÇيا¾ وجودات و هالكند ات ماهي كه ميكند معني چنين احمد شيخ هالكاند>6;
نÇميماند/ حÇق جÇز چÇيزي برخيزد, ات) ماهي) پنداري حدود همين و نيست حقتعالي

/2ë3 ص همان, Ç 7

الغير7/ است, ربط حيثيت فقط اشيا¾ وجودات كه شد داده پاسخ
اسÇماعيل الÇم نÇميپذيرد/ د جرÇم بÇهمعني احÇÇاديث در را روح اطÇÇالق احسÇÇايي
نفهميده, را حكما اقوال از هرچه دين در امانت و ديانت فرط از <شيخ گويد: [واحدالعين]
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ديانت بهفرط اسماعيل] مال] شارح ظن <حسن مينويسد: آشتياني آقاي است>/ كرده رد

/327 ص اميركبير, آشتياني, تصحيح رسال¹المشاعر, شرح Ç 1

معني تأييد در شارح نميگفت>1/ گزافه بود, چنين ا گر كه چرا است/ مسامحهآميز شيخ,
<نÇفس فرمود: كميل به علي(ع) حضرت گويد كه كرده نقل حديثي روح, براي د" مجر"
چند يك هر و الهيه; كليه و قدسيه ناطقهي ه, حيواني يهي حس نباتيه, ناميهي تاست: چهار
ايÇن بÇصير ناقد هرگاه و است قديم ات طبيعي عبارات Hعين كه دارد///> خاصيت دو و قوه
بÇعضي در وانگÇهي است/ نÇرفته پÇربيراهÇه نÇپذيرد صحيح روايت بهعنوان را عبارات

/330 ص همان, Ç 2

است2/ آمده "نفس" لفظ بعضي در و "روح" لفظ احاديث
آنهاست طبيعت د تجد اجسام حدوث <برهان ميگويند: درحكمتمتعاليه اينكه

/3ê3 ص همان, Ç 3

گويد: احسايي شيخ است>3/ ساري جسم در كه آنهاست جوهريهي صورت د تجد نيز و

/3êê ص همان, Ç ê

درحكمت نيز و كرده>?4 پيدا سريان چي در چي پس است/ جسم هم با ه ماد و <صورت
بقا¾لها فال واالنصرام د والتجد والسيالن فيالتحول Gابد الساري الصوري <الجوهر گويند: متعاليه

/3êê ص همان, Ç ë

و است مÇعترض اخÇير نكÇتهي هÇمين بÇر احسايي يعلل>5/ ال الذاتي نÑال لحدوثها والسبب
بÇاشد, درست نÇيست معلوم <Hمشمش المشمش خلقاهللا <ما گفتهاند: حكما اينكه ميگويد:
اشتباه را مركب و بسيط جعل اينجا در شيخ كه شده داده جواب المشمش>! <خلقاهللا بلكه

/3êì ص همان, Ç ì

است6/  گرفته
قديم و حادث ربط اشيا¾ ال سي ذات و د متجد طبيعت <با گفتهاند: درحكمتمتعاليه

/3ê7 ص Ç 7 و 8

قديم, و حادث ميان ارتباط زيرا نيست درست <اين گويد: احمد شيخ ميشود>7/ توجيه
دو هÇر كÇه خÇداست ارادهي و فÇعل بين ارتباط ميشود, واقع آنچه است/ حادث خود

است>8/ نكرده ادب رعايت <احسايي گويد: شارح است>/ حادث
آوردهانÇد: نÇيست/ دوتÇا و يكÇي احمد شيخ با صدرا مال پيروان و شارحان برخورد
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حكÇومت شÇاه و بودند فتحعليشاه مجلس در هم با احسايي احمد شيخ و نوري علي مال
شÇيي مÇعطي مقتضاي <به گفت: احمد شيخ بود/ كرده تفويض ميرزا فرهاد به را اصفهان
اصفهان ساختمان <شاه گفت: نوري حكيم باشد>/ اصفهان مالك بايد شاه نيست, آن فاقد
اختيار صاحب نيز هما كنون و كرده وا گذار را اصفهان حكومت بلكه نكرده, وا گذار را

/ì99 ص ,1 ج حاشيه, آملي, حسنزاده, چاپ اسفار, Ç 1

و گÇرفت بÇهدست را چوبي قطعه احسايي احمد شيخ آوردهاند نيز و هست>1 حكومت
خواستهاند و بود وجود وحدت بر طعن منظورش و شكستم>! را <خدا گفت: و شكست

/700 ص همان, Ç 2

برسانند2/ را او ادرا ك عدم يا بيذوقي
بÇا عÇلت) و مÇعلول د, مجر و ي ماد ممكن, و واجب مانند) وجود تقسيمات بعضي
اما است مابهاالمتياز همان آنها در مابهاالشترا ك زيرا است توجيه قابل وجود تشكيك

/1ê3 ,1ê7 ص يزدي, مصباح الحكم¹, نهاي¹ شرح Ç 3

نيست3/ توجيه قابل اينصورت به كثير) و واحد (مثل تقسيمات بعضي
اصالت با فقط كه ميشود پيدا مواردي گاهي صدرالمتألهين از قبل فالسفه اقوال در

/ëë ص همان, Ç ê

بيشتر و ميسازد4 وجود اصالت با فقط كه ميشود پيدا مواردي و است سازگار ماهيت
معنا همين استشمام او خود مباحث بعضي از ي حت و بود ماهيت اصالت براساس مباحث

/1ë3 ص همان, Ç ë

ميشود5/
خداوند اينكه تا است ميكرده دفاع ماهيت اصالت از Gشديد تها مد صدرا مال خود
الذب شديد كنت اني (و است وجود دارد, واقعيت ات عيني در آنچه فهميد و نمود هدايتش
مرحوم معاصرين, از برهانه///)/ اراني و ربي هداني حتي الوجود اعتباري¹ و الماهيات ل عنتأص
را ماهيت اصالت داليل نيز و را آن نقد و رد و وجود اصالت داليل تهراني آقا جواد ميرزا
كتابعارف از را آن از خالصهاي است بانه دÆم و عالمانه لحنش چون و كرده دستهبندي
مكÇتب بÇر تÇفكيك اهÇل نÇقد از خÇوبي نمونهي تا ميكنيم نقل چهميگويد? وصوفي

شود: داده بهدست صدرا مال
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(نسبت استوا¾ حد از شيÃي هيچ نباشد, اصيل وجود <ا گر گويند: وجوديان اصالت
به مربوط ماهيت استوا¾ كه است اين جواب نميشود>/ خارج عدم) و وجود به مساوي
اصÇالت (آنچÇنانكه بÇاشد, داشÇته واقÇعيت آن خÇارجÇي مصداق ا گر است آن مفهوم
مÇيردامÇاد چÇنانكه نÇميكنيم; بÇرخÇورد محذوري و اشكال بههيچ ميگويند) تيها ماهي
باب در وجودي اصالت هرچه و است> وجود حمل مصحح مهيت قوام <نفس فرموده:

گفت/ ميتوان ماهيت دربارهي بگويد وجود
در وحدتي هيچ باشد, اعتباري و نباشد اصيل وجود <ا گر گويند: ن وجوديا اصالت
تÇوحيد داليÇل بÇهعالوه رند, تكثÇم و مÇتغاير Hذات ات ماهي زيرا نمييابد ق تحق واقع عالم
صحت ميشود گفته جواب در است>/ تمام وجود اصالت با تنها افعالي) و صفاتي (ذاتي,
مÇصداق خÇارج در و مÇتغايرند ماهيتها مفهوم زيرا نيست/ وجود اصالت مستلزم حمل
ميتوان هم وجود اصالت راه از توحيد دليل بر اما بيابند/ يا باشند داشته اتحاد است ممكن
بسيط ذات تمام به متباين و متمايز بسيط واجب وجود دو كه كرد اشكال خصم جانب از
نقل مشا¾ حكماي از وجودات در بسيط ذات تمام به تباين به قول چنانكه ميكند فرض
وجود اصالت تنها مورد, اين در وجوديان اصالت قول قبول فرض با بهعالوه است/ شده
گويند)/ ذوقالتأله پيروان كه (آنچنان ممكنات نه شد خواهد ثابت باريتعالي مورد در
است اين جواب است>/ شرف و خير هر منبع <وجود ميگويند: وجوديها اصالت
اين در بحث زيرا است/ كالم ل او همين استو شرف خيرو هر منبع خارجي ات واقعي  كه

وجود? يا است اعتباري ماهيت, آيا كه است
بر كه است اين در ذهني وجود و خارج وجود <فرق ميگويند: وجوديها اصالت
اين جواب نميشود>/ مترتب اثري ذهني وجود بر و ميشود مترتب آثار خارجي وجود
و خÇارجÇي ماهيت تفاوت به مربوط مذكور تفاوت و باشد اثر منشأ ماهيت بسا كه است

باشد/ ذهني ماهيت
است ذات تمام به يا شيÃي هر اختالف مشاÄيان قول <طبق گويند: وجوديان اصالت
است تشكيك به تمايز گفتهاند اشراقيان و خارجيه; امور و عوارض به يا ذات جز¾ به يا
در تشكيك عدم بافرض ا كنون بود/ خواهد مابهاالمتياز عين مابهاالختالف اينجا در  كه
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است اين جواب است>/ وجود اصالت بر دليل معلول بر علت ات بالذ م تقد و سبق ماهيت,
را مÇاهيت در تشكÇيك كه ماهيت اصالت قاÄالن از دسته آن بر است الزام فقط اين  كه

نيست/ ماهيت در تشكيك امتناع بر قاطعي دليل هيچ آنكه حال نكردهاند, تجويز
و محال بالفعل حاصرين, بين محصور غيرمتناهيه <حقايق گويند: وجوديان اصالت
ه) القوÇب) مÇجبورند مينمايند, انكار را ماهيت در تشكيك آنانكه و است ممكن ه بالقو
اصÇالت آنكÇه حال باشند, قاÄل مختلف ات ماهي به منتسب ه غيرمتناهي متباينه بهحقايق
الزم مÇحالي و مÇيدهد نسÇبت تشكÇيكي) وجÇود (يÇعني واحÇد امÇر به را همه وجودي

نميآيد>/
تا] چند بر صدق امتناع و ص تشخ [يعني جزÄيت بر صدق قابل خود ذات در ماهيت
در نميكند/ پيدا ص تشخ هرگز نشود, منضم و ملحق ماهيت به خارجي وجود تا و نيست
و ص متشخ و جزÄي و خارج در متحقق ماهيت بسيط جعل به جاعل ميشود گفته جواب

نÇيز را وجÇود بÇه ماهيت اتصاف مجعوليت و كرده, رد را وجود مجعوليت داليل تهراني آقا جواد ميرزا Ç 1
اتÇصاف مÇجعوليت و Á او ماهيت مجعوليت در ميشود منحصر امر ايشان بهنظر و دانسته ساقط و ضعيف

/(21ê Ç 222 صص ميگويد? چه صوفي ثانيH(عارف وجود به ماهيت

امر بهانضمام احتياج ص تشخ حصول براي هرگز و نمود1 جعل را تا چند بر صدق از ممتنع
ندارد/ ديگري

كÇه مÇعروض بايد باشد, انتزاعي اعتباري امر وجود <ا گر گويند: وجوديان اصالت
از بÇعد ماهيت از كه ميشود گفته جواب در باشد>/ داشته تحقق آن از قبل است ماهيت
فÇصارت المÇاهي¹ <جÇعلت مÇيگوييم: لذا كÇرد/ مÇيتوان مÇوجوديت انÇتزاع جاعل, جعل

/187 Ç 208 صص از تلخيص و ايجاز كمال با نقل ميگويد? چه صوفي و عارف Ç 2

موجود¸>2/
"مÇوجود" و "وجÇود" بÇين خلط به و است لفظي Hعمدت نزاع اين اينجانب گمان به
از احدي را وجود ذهني مصدري معني است كرده تصريح صدرا مال خود لذا و برميگردد

/333.2 اسفار, Ç 3

به (نه معنا چهار Áاجما صدرا مال نميكند3/ اطالق ذاتي هيچ بر بلكه خدا ذات بر نه عقال
ظÇلي معني عقلي, عام معني شامل, مطلق حق, ذات است: كرده ذ كر وجود براي حصر)
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/3êì.2 همان, Ç 1

 كوني1/
شرح در او است/ يزدي مصباح استاد صدرا, مال دقيق و ي جد منتقدان از ديگر يكي
فالسفه از بسياري و <شيخالرÄيس مينويسد: مزاج مسألهي در جمله از هشتماسفار, مجلد
محفوظاندو حيوان يا نبات همچون مركباتي ضمن در ليه او عناصر صور كه باورند اين بر
حÇلول و مÇيكند حفظ را خود هي نوعي صورت ÇÇ Âمث ÇÇ بدن خا كي اجزاي مزاج, در لذا
كÇه مÇيدانÇد مÇفردهاي مÇادهي را مزاج صدرا مال نميگردد/ آن انعدام سبب انساني نفس

/131 Ç 3 ص ,1 ج االربعه, االسفار شرح Ç 2

است>2/ ه نوعي صورت يك داراي
نÇفس جÇوهري حÇركت بÇه راجÇع صدرا مال دعاوي و مباني در مصباح استاد نيز و
هيچ در ال سي وجود يك واحد حركت در آنكه جمله از است/ يافته ابهاماتي و اشكاالت
صدرا الÇم نفس, جوهري حركت در حالآنكه كرد/ ص مشخ را مرزي نميتوان مقطعي
دارد/ قرار د تجر و ماديت ميان مرز در مرحله يك در نفس كه ميدارد اظهار چنين خود
مÇيسازد/ منتفي را حركت وحدت كه است مرحله دو ميان مرزبندي بهمعناي Hدقيق اين
يك در نÇفس حÇدوث بنابرايÇن بيمعناست/ ص مشخ مرز وجود, واحد حركت در زيرا
كمال سنخ مزبور مادهي در كه است آن نشانهي ماده, با آن يافتن پيوند و ص مشخ مقطع
كÇمال از مÇرتبه اين به خود تكاملي مراتب در ه ماد همان آنكه نه شده, حادث جديدي

/21ì.1 همان, Ç 3

باشد3/ يافته دست
و آغاز و نفس حقيقت باب در صدرا مال نظر كلي خطوط مصباح, استاد تقرير طبق

است: زير بهصورت آن انجام
عÇالم در وحÇدت و بسÇاطت وصف به طبيعت عالم در ظهور از پيش ناطقه نفوس
حكيمان ميان در نفس قدم طرفداران و موجودند خود فاعلي د مجر مبدأ با متحد و عقول
ابÇدان در امÇت اسÇتعداد حÇصول از پس نداشتهاند/ درنظر معنا اين از بيش چيزي پيشين
عÇالم در گÇرديد/ افÇاضه عÇاليه مبادي از طبيعي و جسماني صور بهمثابهي جزÄيه نفوس
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ليكÇن دارد, جسÇماني حÇدوثي سÇخن ديگÇر بÇه يÇا و است جسماني موجودي طبيعت
طريق از بلكه نيست/ طبيعت عالم به منحصر وجودياش نشأه ات جسماني ساير برخالف

اشتدادي و جوهري حركت براساس و مييابد وجود استكمال بهتدريج بدن در ف تصر
و نميكنند ا كتفا برزخي د تجر به نفوس از پارهاي ميرسد/ برزخي د تجر مرحلهي به خود
نفوس كه اينجاست در ميشوندو وارد عقلي نشأه به مثالي نشأه كمالي مراتب طي از پس
وجÇودي نÇحوهي و مÇييابند وجودي ل تبد و ميگردند متحد فعال عقل با جزÄي متكثر

/ê22 Ç 3 ص ,2 ج االربعه, االسفار شرح Ç 1

ميكند/ اظهارنظر چنين مصباح استاد آنگاه ميشود1/ عقلي و دي تجر آنها
ذهÇن بÇه نÇفس بÇاب در صدرالمتألهين آراي باب در دي متعد شبهههاي و ابهامها
ابهام مواضع عمدهترين به ما است/ قاصر آن رفع و حل از كتاباسفار Gظاهر كه ميرسد

ميپردازيم:
د عدÇت و وحÇدت مال ك ميشود/ مربوط جوهري وحدت معيار به اشكال لين او Ç 1
صي مشخ مرز نتوان كه است محفوظ آنجا تا وحدت ما نظر به چيست? جوهري حركت
ايجاد صي مشخ مرزبندي خاص نقطهاي در ا گر اما گرفت/ درنظر بعدي قبليو مراحل بين
جديدي حركت درواقع گردد, ظاهر نبود, مطرح هيچنحو به Âقب كه آثاري يا اثر و شود
كه آثاري از شديدتري مراتب Hصرف ا گر اما نباشد/ زماني فاصله چند هر است; شده آغاز
طول در ا گر سخن ديگر به است/ محفوظ حركت وحدت يابند ظهور داشت, وجود Âقب
آن فÇاقد Âكام آن از پيشتر كه گردد كمالي سنخ واجد متحر ك شيÃي اشتدادي, حركت
معيار ا گر است/ شده آغاز جديدي حركت و يافته پايان قبلي حركت كه درمييابيم بود,
حÇركتهاي درواقع خود استكمالي حركت در نفس كه ميشود روشن بپذيريم را فوق
حÇياتي آثار از هيچيك كه هستيم روبرو جسمي با مرحله يك در ميپذيرد/ را دي متعد
رشد تغذيهو خصيصهي واجد نا گهان خود حركت جسمبا اين ندارد/ را تغذيه رشدو حتي

ميشود/ ادرا ك واجد مراحلي طي از پس و ميگردد///
جديد آثار ظهور بلكه نيست/ واحد حركت ميدهد, رخ اينجا در آنچه ما نظر به
جسم كه مادام ميگردد/ خاص متحر ك به مربوط يك هر كه است جديد حركت نشانهي
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گشت, نبات حوزهي وارد وقتي داريم/ سروكار حركت يك با است جماد محدودهي در
و شعور ظهور نيز حيوانيت مرحلهي در داشت/ خواهيم جديدي حركت و جديد موجود
مÇراحÇل ايÇن از يك هر در ديگر تعبير به است/ جديدي موجود ظهور نشانهي ادرا ك

موجود همين معلول درواقع جديد آثار و ميشود الحق قبلي بهصورت جديدي صورت
حركت لذا و دارد قبلي صورت موجوديت از غير تي موجودي نباتي صورت است/ جديد

است/ عنصري صورت جوهري حركت از غير نيز آن جوهري
تÇا جÇماديت مرتبهي از انسان اينكه بر صدرالمتألهين اصرار گذشت, چه آن بنابر
نيست/ صحيح دارد; واحد جوهري حركت و شخصي واحد وجود عقلي, د تجر مرتبهي
است/ ي خاص صورت كدام هر در و دارند قرار هم طول در جوهري حركت چندين بلكه
نابود قبلي حركت بعدي حركت ظهور از پس كه نيست معنا بدين حركات اين ترتب ه البت
نفس ظهور با كه نيست چنين مييابند/// ادامه يكديگر عرض در دو اين بلكه ميشود,
داراي يك هÇر سÇلول مÇيلياردها انسان بدن در شود/// نابود نباتي يا حيواني نفس ناطقه

مجمع انساني بدن كه نيست حقيقت اين پذيرش جز چارهاي استو مستقل حيواني نفس
داراي شÇخصي واحÇد جÇوهر يك بÇا كه نيست چنين و است دي متعد جوهري حركات
جوهري حركت واحد شيÃي بهمثابه بدن كه نيست چنين باشيم/// روبرو واحدي حركت
حÇركتهاي عÇالوهبر بÇلكه دهÇد, ادامÇه انÇتها تا را حركت همان و كند آغاز را واحدي
ÇÇ مييابند ظهور جديدي آثار كه آنجا ÇÇ اصلي مقطع هر وصول از پس عرضي/ جوهري

ميشود/ آغاز نوين كي  متحر با نوين حركتي
است معتقد صدرا مال عبارات, از پارهاي ظاهر براساس كه است آن دوم مسألهي Ç 2
و د جرÇم وجÇودي بÇه اسÇتكمال اثÇر در و است جسماني وجود داراي ابتدا در نفس  كه
ÇÇ باشد داشته عايي مد چنين Hواقع ا گر ÇÇ وي عاي مد ما نظر به ميشود/ تبديل غيرمادي
كاسته ل او شيÃي از بخشي دستكم كه ميشود واقع جايي در تبديل زيرا نيست/ قبول قابل
را خود صور از يك هيچ و ميكند حفظ را خود مادي اجزاي تمام بدن كه درحالي شود/
مÇوجودي به مادي موجودي كه كرد عا اد ميتوان چگونه بنابراين نميدهد دست از نيز
است اين ميشود حاصل نفس استكمال از پس Hواقع كه آنچه است? شده تبديل د مجر
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محفوظ قبلي صور مادهو كه درحالي مييابد را جديدي جوهري كمال صورتو نفس,  كه
است/

عقل اينكه به ه باتوج است/ فعال عقل با نفس اتحاد مسألهي ديگر ابهام نكتهي Ç 3
اثÇر در خÇود عÇلت مÇرتبهي بÇه مÇعلول وصÇول Hاساس آيا است/ نفس ايجاد علت فعال
ايÇن معناي است/ منفي سÆال اين پاسخ كه ميرسد بهنظر است? ممكن امري استكمال
نامعقولو امري اين كندو افاضه معلول به را خود هستي تمام علت كه نيست اين جز سخن
مÇيكند/ افÇاضه معلول به را خود شÆون از شأني همواره علت بلكه است/ قبول غيرقابل
افÇاضهي و دخÇالت اثر در فعال عقل مرتبهي به نفس ارتقاي كه شود گفته است ممكن
دارد قرار فعال عقل طولي سلسلهي در كه ل او عقل بنابراين, ميشود/ انجام عاليتر عقول
عÇقل مرتبهي هم كه ميدهد نفس به را كماالتي است, كاملتر آن از وجودي بهلحاظ و

تلÇع مÇيگذارد, تأثير شيÃي وجود در آنچه زيرا است/ باطل سخن اين اما گردد/ فعال
كه صدرا مال عاي اد بنابراين ندارد/ معلول در مستقيمي تأثير عالي علل و است آن مباشر

نيست/ پذيرش قابل <Áفعا Âعق صارت و الفعال بالعقل <اتحدت نفس
عÇقل با حاد ات و استكمال از پس د متعد جزÄيه نفوس كه كرده تصريح صدرا مال Ç ê
دقÇيق بهمعني نفس ديگر Áاصو و ميدهند دست از را خود د متعد شخصي هويات فعال
اديان ضروري اصول با عا اد اين ميشوند/ مندك فعال عقل در همگي بلكه نيستند/  كلمه

دارد/ منافات ه] شخصي نفوس يافتن سزا و بقا [يعني آسماني
غÇايت بÇهسوي فطري ميل موجودي هر كه داشت تأ كيد نكته اين بر صدرا مال Ç ë
كمال و غايت به كه شده آفريده غرض اين به مخلوقات از يك هر Áاصو و دارد خويش
مÇطلوب بÇهغايت وصول جز چيزي آفرينش فلسفهي بنابراين برسند/ خويش وجودي
بهعبارت و شوند متحد فعال عقل با كه است آن نفوس كمال صدرا مال رأس در نيست///
اثÇر در كÇه ورزيده تأ كيد نكته اين بر صدرا مال ديگر سوي از گردند/ فاني آن در ديگر
آراي الزمÇهي بÇاال مÇطلب بÇه ه اتوجÇب نÇميشود/ اضافه فعال عقل بر چيزي فنا يا اتحاد
شدن آفريده حالت و نفوس نشدن آفريده حالت بين تفاوتي هيچ كه است آن صدرا مال
نÇدارد/ نفوس خلقت لغويت جز معنايي اين و نباشد خود بهغايت آنها وصول و آنها
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كه كماالتي همهي واجد نفوس ايجاد از پيش فعال عقل صدرالمتألهين, ديدگاه براساس
بÇا خود بهغايت نفوس وصول از پس و بوده است, ممكن امكان عالم در آنها حصول
فاني آن در نيز كامل نفوسي و نيافته تغييري هيچگونه كه هستيم روبرو فعال عقل همان
نفوسهيچ اثرخلقت پسدر دادهاند/ ازكف خودرا شخصي كههويت به گونهاي  گشتهاند
است/ شÇده آغÇاز آن از كÇه است رسيده همانجا به كار فرجام بلكه نشد/ حاصل  كمالي
نفوس بماهي نفوس كه نيست آن مقصود كه شود گفته صدرا مال از دفاع در است ممكن
مقصود بلكه نماند/ باقي قبلي وضعيت همان با فعال عقل جز چيزي و بروند بين از Âكام 
فعال عقل وجود با خود كثرت حفظ عين در نفوس يعني است/ وحدت در كثرت نوعي
اشكÇال لÇح از صدرا مال عبارات با ناسازگاري عالوهبر تفسير اين ولي ميگردند/ متحد
پÇيدا قبولي قابل تصوير كثرت در وحدت از نحوه اين براي بتوان ا گر زيرا است عاجز
عقلي عالم در نفوس پيشين وجود نحوهي براي صدرا مال كه است تصويري همان  كرد,
بازخواهد لغويت اشكال نيز صورت اين در كه داده اراÄه طبيعت) عالم در حدوث از (قبل
بÇوده ق محق نيز طبيعت عالم در آنها حدوث از قبل نفوس عاقبت و فرجام زيرا  گشت

است/
بÇه نفس اتصال درواقع نفس د تجر از مقصود كه شد مطرح صدرا مال عبارت در Ç ì
اتصال همان شد, حادث ميان اين در كه آنچه و است فعال عقل با آن اتحاد و عقول عالم

انÇامك لزوم اشكÇال آنكÇه تÇا است شده حادث دي مجر موجود آنكه نه است اتحاد و
وجÇود نفي به صدرا مال ديدگاه اين ميآيد نظر به آيد/ پيش د مجر موجود در استعدادي
د تجر مرحلهي از قبل صدرا مال نظر طبق زيرا بينجامد/ د مجر موجود يك بهمثابهي نفس
صور ساير با بودن جسماني حيث از كه هستيم روبهرو جسماني صورت يك با ما نفس
با آن اتصال جز چيزي صدرا مال تفسير بر بنا نيز صورت اين د تجر ندارد/ تفاوتي ي ماد
هÇيچ در مÇا بÇنابرايÇن مÇيشود/ منجر عقل در آن فناي به درنهايت كه نيست فعال عقل
كÇه داريÇم جسماني صورتي بلكه نداريم نفس نام به دي موجودمجر مراحل از مرحلهاي
نيست/ اتصال همين جز چيزي نيز آن د تجر و مييابد اتصال فعال عقل با تي مد از پس

ميگردد/ عبث و لغو نفس د تجر اثبات براي تالشها تمام بدينترتيب
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و است نفس عقلي د تجر گرو در نفس سوي از معقوالت ادرا ك آنكه آخرين Ç 7
نÇيست/ مÇمكن فÇعال عقل با آن اتحاد و ماده با نفس رابطهي قطع بدون نيز عقلي د تجر
عÇقلي ادرا كات فاقد دارد, اشتغال بدن تدبير به كه نفس كه است اين باال مطلب الزمهي
از را خود تعلقي وجود نحوهي و نشده قطع طبيعت عالم با نفسي چنين رابطهي زيرا باشد/
نÇرسيده عÇقلي د جرÇت مÇرحÇلهي بÇه هÇنوز صدرا, مال مباني براساس و است نداده دست
نÇيست/ درسÇتي مطلب نتيجه در صدرالمتألهين آراي الزمهي كه ميرسد بهنظر است////
كليات و معقوالت ادرا ك از مردم عموم كه شويم همراه وي با مسأله اين در حتي ا گر زيرا
صورت نه است منتشر خيال درواقع ميپندارند, معقول و كلي صورت را آنچه عاجزندو
همين در خواص از گروهي دستكم كه كنيم انكار نميتوانيم را حقيقت اين اما معقول,
مسأله ايÇن بÇه نÇيز صدرالمÇتألهين Gظاهر و ميشوند نايل كليات ادرا ك به طبيعت عالم
تÇعلق بÇدن بÇه كÇه حال همان در انساني نفوس از بعضي دستكم بنابراين دارد/ اعتراف
بهمعني صدرا مال مباني برطبق كه معقوالتاند ادرا ك به قادر مشغولند, آن بهتدبير دارندو
وجود ناسازگاري نيز بخش اين در گفت بايد مصنف بينآراي اينرو از آنهاست/ د تجر

Ç 9 صص دوم, جلد مهر, سعيدي محمد نگارش و تحقيق يزدي, مصباح درسهاي االربعه, االسفار شرح Ç 1
تلخيص/ كمي با ê22

دارد1/

/22ì.2 همان, Ç 2

ما است2/ روبهرو مشكالتي با نيز بدن بر نفس م تقد روايات از صدرالمتألهين تأويل
كردهايم/ اشاره مطلب اين به مقاله همين از ديگر جاي در

حÇركت تÇابع اعÇراض حركات صدرا, مال نظام در كه ميدانيم ديگر: اشكال و نكته
نسبت خدا به Hمستقيم هم را اعراض حركات چرا كه كرد اشكال ميتوان اما است/ جوهر

/33ê.2 يزدي, مصباح فلسفه Çآموزش 3

ندهيم3?
جريان او خود زمان از دشوار فلسفي سÆالهاي پرسش بهصورت صدرا مال با مقابله

ميكنيم/ اشاره بعضي به كه داشته,
Hتلخيص كه پرسيده مساÄلي صدرا مال از ميرفندرسكي شا گرد كاشاني حسين ر مظف مال
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/12ì Ç 1ì3 صص Ç 1

نÇقل اصفهاني1, ناجي حامد تصحيح و تحقيق هين, ازمجموعهرساÄلفلسفيصدرالمتأل
ميشود/

و ل عمÇت و كسب از بÇعد آن قÇواي و نÇفس بÇه مÇا <علم گويد: رحسين مظف جمله از
نÇيست>/ كÇافي آنهÇا حÇضور و وجÇود صÇرف و مÇيشود حاصل طوالني انديشههاي
بÇذاتÇها كعلمها المختصه آثارها و بقواها النفس علم ان <والحق مينويسد: پاسخ در صدرا مال
والثÇاني الداÇÄم وجوب سبيل علي االول لكن Hايض بالحصول يكون قد كان ان و بالحضور يكون

القوي>/ سبب النفس الن الوقتي عليالجواز
افعال همچون ميشود واقع نفس ارادهي بدون افعال <بعضي گويد: رحسين مظف نيز و
و لشكÇريان و نÇيستند نÇفس ر مسخ اينها ميشود معلوم له/ متخي و جاذبه و غاذيه قواي
ايÇنكه و انسÇاني وجÇود طÇبيعي ارتÇباط و جمعي وحدت آن پس نيستند نفس خادمان
نÇقض پÇنداشÇتهانÇد, آن فÇروع و تÇوابÇع را قوا و انگاشته وجود حا كم را نفس مشاÄيان
وقÇتي و است/ ذاتÇي افعال براي نفس خواست <اين ميدهد: جواب صدرا مال ميشود>/

باشد>/ نداشته بدن به تعلق كه نميخواهد
و <تصويرات ميپرسد: ديگري جالب مطلب قبلياش, سوال دنبال به رحسين مظف
يا نباتي نفس محصول ميشود, مشاهده حيوانات و نباتات اجسام در كه غريبه تشكيالت
و قوا به شعور ما نفس حتي ندارد افعال و قوا به شعور و علم نفس زيرا نيست/ حيواني نفس
از بسياري و فرس حكيمان كه شد باعث <همين ميدهد: جواب صدرا مال ندارد>/ افعال
دهند/ نسبت ه عقلي انوار به را عجيب امور آن صدور و شوند قاÄل انواع ارباب به پيشينيان
آن افÇعال و قÇوا بÇر شعور چرا اينكه اما هستيم/ منكر را روحاني فرشتگان وجود نيز ما

است>/ مادي و دنيوي اشتغاالت بهسبب نداريم,
فÇاعلي قÇواي كÇه ميكند داللت بذرها و نطفه در طبيعت ل تبد> گويد: رحسين مظف
ه ماد در منطبع كه خيالاند و وهم از اشرف قوا اين ميشود معلوم و نيست ماده در منطبع

ميداند/ د غيرمجر ي ماد را حيواني و نباتي قواي جواب, در صدرا مال است>/
و جدلي يا دارد ايجابي جنبهي نيست معلوم كه آورده نكتهاي پايان در رحسين مظف
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مÇعلوم بماند, باقي بتواند ه ماد بدون انساني نفوس <هرگاه است: اين نكته آن و نقضي?
برهان راه از ميخواهد شايد است>/ عاليتر نيز كلي نفس از بلكه فلكي نفوس از ميشود

بماند/ باقي نميتواند ه ماد بدون انساني نفوس كه برسد نتيجه اين به خلف

ق/ / ه 10ì0 از بعد وفات ,982 از پيش تولد Ç 1

اصÇالت و دهÇري حÇدوث مسألهي در صفوي عصر حكماي از گيالني1 شمسا مال
زمÇاني حÇدوث جوهري حركت راه از كه صدرا مال نظر با و است ميرداماد پيرو ماهيت
ه عقلي صور اتحاد كيفيت در صدرا مال با وي است/ بوده مخالف ميرساند, اثبات به را عالم
حقايق اندو حق بقاي به باقي عرضي طوليو عقول اينكه در نيز داردو بحث نوريه مثل با

بعد/ به ê12 ص ,1 ج ايران, الهي حكماي آثار منتخبات Ç 2

ميكند2/ وارد اشكال اند حق ابقاي به باقي مادي

اصفهاني/ ناجي حامد تصحيح و تحقيق Ç 3

شمسا مال سه گانهي سÆالهاي صورت هين3 مجموعهيرساÄلفلسفيصدرالمتأل در
قرار تشكيك مورد را كم مقولهي در حركت شمسا مال است/ آمده صدرا مال جوابهاي و

/109 ص اصفهاني, ناجي حامد تصحيح و تحقيق صدرالمتألهين, فلسفي رساÄل Ç ê

يا است ماديات مختص وضع و اين و كيف و كم معقوالت آيا اينكه در بحث و ميدهد4

/11ê ص همان, Ç ë

چگونه حشرت> الوحوش <اذ پس است, ده مجر نفوس خاص حشر اينكه از سÆال و نه5

/11ì ص همان, Ç ì و 7

مستند ا گر ميگويد و است قاÄل جزÄي ادرا كات حيوانات براي شمسا مال نيز و است?6
از حÇديثي شمسا الÇم نÇيز و بود7 خواهد چنين نيز انسان آن از آنهاست, مادي بهقواي
جسÇماني¹ بÇا اين شده, خلق اجسام از قبل سال هزار چهار ارواح كه آورده پيغمبر(ص)

/119 ص همان, Ç 8

است>8/ نفس غير <روح ميدهد: جواب صدرا مال ميسازد? چگونه نفس بدون الحدوث

ق/ / ه 9ìë Ç 10ë1 Ç 9

در صدرا الÇم بÇا مÇناظرهاي صÇفوي عÇصر علماي از تفرشي9 عليخان بن مراد مال
با مالقات از پس قليل آب بودن پا ك يا نجس مانند است داشته فقهي مساÄل از پارهاي
ما¾ شدن نجس به معتقد صدرا مال كه است داشته طعم) يا بو يا رنگ در تغيير (بدون نجس
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است/ نبوده صفات) تغيير (بدون نجس با مالقات از بعد قليل
از يكÇي و مراد مال بين قضاوت و محا كمه در رسالهاي ميرداماد شا گردان از يكي

/21ê Ç ì صص متعاليه> حكمت بر <خرده گيران مقالهي ,93 ش مجلهيحوزه, Ç 1

دارد1/ باشد] صدرا مال مقصود Áاحتما [ كه عصر فضالي
او قشريان است/ مشاÄيان پيرو معقوالت در اما بود عالم مردي صدرا مال پسر ابراهيم

در كÇه بÇهعÇÇرو¸الوثÇقي مÇوسوم است رسÇاله داراي يÇافته وفÇات 1070 در ابÇÇراهÇيم /218 ص هÇÇمانجا, Ç 2
نداشت شاهان به اعتنا و بود زاهد مردي است/ شده چاپ ,21ë . 2ê7 صفحات بهارستان, گنجينه مجموعهي
عÇقايد هÇمان مÇن عÇقايد مÇيگويد ابراهيم كرد/ تقديم معاصرش پادشاه به را قÇرآن تفسير پدرش آنكه حال
از 2 Ç ê Ç ë Ç ì Ç 8 (صفحات ميداند نامتناهي پدرش برخالف را قيامت جزاي و (21ì)است مردم تودهي

رسالهعرو¸الوثقي)/

ستودهاند2/ حكمت بر مخالفت به را

ق/ / ه 1072 متوفي Ç 3

اصالت كه است اين مشهور صدرا مال داماد و شا گرد الهيجي3 زاق عبدالر مورد در
نÇزديك صدرا الÇم بÇه را زاق عبدالر مشرب ميكوشد آشتياني استاد هرچند بود, ماهيتي

/ 8ë ,9ì ص الهيجي, حكيم يادنامه Ç ê

<آنچه است: قاطع و روشن خيلي وجود اصالت رد در الهيجي تقرير ه البت بدهد4/ نشان
جز كه است معنياي شدن يافت بلكه شيÃي; شدن يافت نه است شيÃي شد, يافت خارج در

مراد/ گوهر از نقل به ë2 ص همان, Ç ë

نشود>5/ يافت انديشه در

ق/ / ه 1071 از پس متوفي Ç ì

صدراست/ مال شا گردان از استرآبادي6 بنآقاجان عليرضا بن د محم مال
مÇعنوي اشÇترا ك و وجÇود اصالت زيرا است/ نزديكتر مشاÄي بهمشرب خود اما

/222 ص ,93 ش حوزه, مجلهي Ç 7

نكات از است7/ پذيرفته را زماني حدوث و جوهري حركت هرچند نميپذيرد, را وجود
حرف اين و است كرده ر تصو اصالت دو, هر وجود و ماهيت براي كه است اين او جالب

نمود/ بيان صريحتر Gبعد احسايي احمد شيخ را

ق/ / ه 101ì Ç 1098 Ç 8

و تÇعليقات تأليÇفاتش جÇمله از صÇفوي عÇصر مشهور عالم خوانساري8 آقاحسين
گاه و نموده استفاده شفا بر صدرا مال تعليقات از آن در كه است بوعلي شفاي بر حواشي
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ق/ / ه 1017 Ç 1090 Ç 1

آن تÇعليقاتشÇفا شÇرحاشÇاراتو در سبزواري1 دباقر محم Gظاهر است/ كرده مناقشه

/227 ص پيشگفته, مقالهي ,93 ش حوزه, مجلهي Ç 2

است2/ نموده تأييد را اشكاالت Gد مجد آقاحسين كه داده جواب را اشكاالت

ق/ / ه 10êë Ç 1121 Ç 3

مÇباني گرچه صدرا مال دختري نوادهي و الهيجي زاق عبدالر فرزند الهيجي3 حسن

/229 ص ,93 ش حوزه, مجلهي Ç ê

ميشود4/ محسوب مشاÄي Âك اما پذيرفته, را ش جد

ق/ / ه 113ê متوفي Ç ë

تحت قشريون سوي از كه صفوي عصر اواخر عارف و حكيم اردستاني5 صادق مال
حركت و نفس حدوث بر چنانكه نيست/ موافق صدرا مال نظريات با بررويهم بود, فشار

/232 ص ,93 ش حوزه, مجلهي Ç ì

است6/ ميگرفته ايرادهايي جوهري
كه است "نفس" مسألهي در ميشود, گرفته صدرا مال بر كه ظاهري تناقضات جمله از

فادÇم به آنكه ضمن دانسته, البقا¾ روحاني¹ و الحدوث جسماني¹ را آن عليالمشهور وي
اردستاني صادق مال است/ نهاده تأييد مهر نيز جسم بر روح زماني م تقد به احاديث بعضي

/128 ص آشتياني, جالل صدرا, مال زادالمسافر بر شرح Ç 7 و 8 و 9

به مشكل اين حل بالفنا¾>7/ بالقول ايضا الزم بالحدوث <القول كه ميگيرد ايراد صدرا مال بر
مزاج آمادگي با ÇÇ بدن به تعلق از پس و است واحد اصل در نفس كه بود تواند اينصورت
يقال البدن قبل التي الواحد¸ النفس <هذه ميكند/ پيدا شخص هر در خصوصيت و ص تشخ ÇÇ
چهارگونه به مسأله جواب تفريع از پس اردستاني بدان>8/ باال تكثر انها و االنسان نفس انها
عبارت اين ماسواه>9/ رد المفاسدو عليهمن مارد دفع منهاو واحد اختيار للمحصل بد <ال  گويد:

ميرساند/ جواب در را اردستاني ترديد
نÇظريهي تÇعارض است كÇوشيده درسÇفرنÇفس يزدي حاÄري مهدي دكتر مرحوم
بهنظر اما كند/ حل ميگيرد, سرچشمه او تركيب و جمع روش از و است ذاتي كه صدرا مال

است/ نداشته ديگران از بيش توفيقي ما
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/1210 متوفي Ç 1

را صدرا الÇم بÇر خÇوانسÇاري نÇقد هم الشفا االلهياتمن شرح در نراقي1 مهدي مال
منتسب بوعلي عبارت درك عدم به را صدرا مال گاهي خود هم و ميكند برگزار بهسكوت
ميافزايد: و محصل> معني استنباط عدم و االختالل من فقراته بعض في ما يخفي ال <و ميدارد:
تحقيقه و تحريره جود¸ مع القاÄل هذا عن المبهم¹ المشوش¹ الكلمات هذه امثال صدور ان <لعمري

مه/ مقد اصفهاني, ناجي حامد تصحيح و تحقيق الشفا, من االلهيات شرح Ç 2

مقصوده>2/ افهم ال لعلي و عجيب/
و داشÇته قÇديم صÇاحبنظران بÇعضي مابهاالخÇتالف از عميقي دريافت مهدي مال
و عÇربي ابÇن نÇزاع كÇلي صÇلح مسÇلك و كÇدخدامÇنشي بÇا مÇيكوشد صدرا مال كه آنجا

/333.2 اسفار, Ç 3

است/ مبنايي <اختالف ميگويد: Hصريح نراقي كند3, قلمداد لفظي را سمناني وله عال¾الد
حÇواشÇيفÇتوحات در كند داللت مختلف وجوه بر كه را عبارات همهي وله عال¾الد زيرا

اصفهاني/ ناجي حامد مقالهي ,ë8 ص ,73 ش پژوهش, آينهي مجله Ç ê

است>4/ كرده ابنعربيرد
تأيÇيد را صدرا الÇم نÇظر HريحÇص نراقي مهدي مال ماهيت, و وجود مسألهي در ه البت

سيزده/ ص مه, مقد الهيات, شرح Ç ë

الماهي¹>5/ دون فيالتحقق االصل انه و عيني¹, حقيقه للوجود <ان مينمايد:

ق/ / ه 10ê9 Ç 1107 Ç ì

با هرچند تبريزي رجبعلي شا گردان از معروف, حكيم و عارف قمي6 سعيد قاضي
صدرا الÇم منتقدان از حال هر به ولي شد, آشنا الهيجي و فيض طريق از صدرا مال افكار
مÇاهيت بهتبع <وجود ميگويد: و وجود; نه ميداند ماهيت را ل او مجعول زيرا ميباشد/
مÇعني اشترا ك كه است طبيعي ميكند/ رد را خيال هي قو د تجر همچنين گشته>/ مجعول
با مواردي در صدرا مال از حال اين با ندارد/ قبول ÇÇ تبريزي رجبعلي مثل ÇÇ هم را وجود

/2ì3 ص پيشگفته, مقالهي ,93 ش مجلهيحوزه, Ç 7

صدرا الÇم و رجبعÇلي الÇم دوگانهي مباني ميان جمع به نظر چون اما كرده7/ ياد احترام

كديور/ محسن مقالهي ,32 ش پژوهش, Çآينهي 8

ميشود8/ تناقض دچار دارد
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ق/ / ه 1098 متوفي Ç 1

مقابل در بود تبريزي رجبعلي شا گرد نيز اين كه قزويني1 طالقاني يوسف د سي مير

/279 ص پيشگفته, مقالهي ,93 ش مجلهيحوزه, Ç 2

است2/ زده قلم حكمتمتعاليه

ق/ / ه 1101 متوفي Ç 3

نÇظرات الفÇواÇÄد اصول در تبريزي رجبعلي شا گردان از Hايض مولوي3 عباس مال

/281 ص ,93 ش مجلهيحوزه, Ç ê

است4/ كرده تأييد را وجود لفظي اشترا ك و نگاشته را استادش
سÇدهي اوايÇل و دوازدهÇم سÇدهي اواخÇر عÇلماي از شيرازي طباطبايي د محم د سي
از وجÇود عÇينيت اثبات كه "نقضالمشاعر" عنوان تحت دارد رسالهاي هجري سيزدهم

/33ì ص ,93 ش مجلهيحوزه, Ç ë

است5/ كرده نقض را صدرا مال ديدگاه

ق/ / ه 1232 متوفي Ç ì

حكÇيم نÇوري علي الÇم بÇا مكاتباتي كه مشهور اصولي و فقيه قمي6 ابوالقاسم ميرزا
مطالبي "الرقيم¹النوريه" عنوان به وجود وحدت در نوري رسالهي رد در دارد, صدرايي
كÇرده تصريح مه مقد در و نوشته قمي ميرزاي ايرادات بر پاسخ نوري علي مال كه نگاشته
بÇراسÇاس بلكه نشده, آ گاه من مقصود از و درنيافته مرا سخن بهدرستي <موالنا كه است

/337 ص ,93 ش مجلهيحوزه, Ç 7

است>7/ پرداخته خرده گيري به ميبرده, گمان پيش از آنچه

ق/ / ه 1180 از بعد متوفي Ç 8

مباني از بسياري آشتياني استاد نوشتهي طبق كه است حكمايي از طالقاني8 نعيم مال

/23ê Ç ë ص ,93 ش مجلهيحوزه, Ç 9

است9/ داشته ه توج صدرا مال به معاد مباحث در اما نپذيرفته, را صدرا مال

هجري/ دوازدهم قرن Ç 10

حكÇمت قÇلمزده, صدرا الÇم دÇض بÇر كه است ديني علماي از تفرشي10 حسن د سي

/23ì ص همان, Ç 11

است11/ ناميده "بارقه" را خودش يه رد و "صاعقه" را متعاليه

ق/ / ه 1281 متوفي Ç 12

جان روÇم و شارحان بزرگترين از يكي آنكه با سبزواري12 هادي مال حاج حكيم
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مهي قدÇم براسÇاس ما كه كرده اظهار مخالف نظراتي مواردي در صدراست, مال فلسفهي

سه/ و چهل صفحه Ç 1

اشÇاره بÇعضي بÇه Gاختصار نوشين1 رضانژاد غالمحسين دكتر تأليف  كتابحكمتنامه
ميكنيم:

<و گويد: سبزواري است, صدرالمتألهين مختار كه علم بودن حقيقي كيف مبحث در
كتبه في عليه المتأله الحكيم هذا اصر ان و حقيقه كيفا العلم يكون افتي لست التي و بعداللتيا لكن

بالصراح¹>/
اعتراض صدرا مال معقول و عاقل و معلول و علت تضايف برهان به سبزواري نيز و
حيثيت و وجود حاد ات نه ميكند, اقتضا را معيت فقط Æتكاف و تضايف <اين گويد: نموده,

را>/
اعتبار به چنانكه دانسته, مقوله همان از مقوله هر در را حركت سبزواري همچنين
گفته و شمرده انفعال مقولهي از تحر ك, اعتبار به و فعل مقولهي از را حركت تحريك,

دارد>/ فرق شدن" " گرم و كردن" " گرم با <" گرما" است:
است افزوده را علمي قدر يا هستي سجل يا وجود دفتر خدا, علم مبحث در سبزواري
صدرا الÇم با دورنظرش از را, نوريه ثÔل Ôم نفس مشاهدهي نيز و روحاني معاد مبحث در و

چهار/ و چهل صفحه مه, مقد حكمتنامه, Ç 2

است2/ متفاوت
لÇح در صدرا الÇم نÇظريهي كسÇي ا گر ميگويد: يزدي حاÄري مهدي دكتر مرحوم

هادي الÇم حÇاج جÇمله از شÇد/// خÇواهÇد لغزش دچار نكند, درك درست را علم اي معم
سÇخن فÇهم در نÇميبايست ايشÇان مÇا نÇظر از است/ شÇÇده مشكÇÇل دچÇÇار سÇÇبزواري

/1ë0 ص اسالمي, فلسفهي در شناخت Çنظريهي 3

شود3/ فكر در انحراف دچار صدرالمتألهين
مÇيدانÇد/ ظÇاهري صدرا الÇم بÇا را سÇبزواري اختالفات مرتضيمدرسيچهاردهي

/323 ص اسالمي, فالسفه تاريخ از Çمنتخبي ê

است4/ ه صوفي از اقتباس دو, هر گفتهي نيز ذهني وجود و علم مسألهي در فيالمثل
وجÇود كÇه صدرا مال و سبزواري نظر اين دربارهي دربدايعالحكم س مدر آقاعلي
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در مشكÇو¸ د حمÇم د يÇس آنكÇه حÇال و گÇرفته ايÇراد نÇيست, چÇيزي جز¾ و است بسيط

/333 Ç ê ص اسالمي, فالسفه تاريخ از Çمنتخبي 1

نميآيد1/ وارد ايراد صدرا مال بر كه است كرده تقرير طوري را مطلب @كلم¹التوحيدهمان
(و مÇينمايد تجويز را سادهرويان و زيبارخان به عشق كه ازاسفار فصلي دربارهي
فقهي بهلحاظ سبزواري ابنسيناست), ورسال¹العشق ازرساÄلاخوانالصفا اقتباس خود
نÇهي و امÇر اجتماع مقولهي از <اين ميگويد: نموده, دفاع صدرا مال از و شده بحث وارد
در ف تصر ضمن در كه است واجب كه غصبي مكان از رفتن بيرون وجوب همچون است
عشقبازي به است ممكن حال ميانه <سالكان گويد: سبزواري ميشود>/ محسوب هم آن
(به اينكه سر و است, ممنوع شرع در امر همين اينكه وصف با باشند مأمور خوبرويان با
عشÇق نÇيكو روي يك بÇه و بگسÇلند را مادي عاليق كه است اين مأمورند عشقبازي)
يكبÇاره را طÇبيعت عÇالم عÇاليق بÇرخÇوردند كÇار آن مÇعايب به كه هنگامي و بورزند

/33ë ص همان, Ç 2

فروگذارند>2/

ق/ / ه 129ê Ç 13ë3 Ç 3

زاق عبدالر همانند و بوده مسلك مشاÄي نوشتهاند, آنچه طبق زرآبادي3 موسي د سي
از تفكيك اهل از بعضي است/ منكر را وجود اصالت و معتقد ماهيت اصالت به الهيجي

/2ê1 Ç 2 ص متعاليه, حكمت بر خرده گيران مقالهي ,93 ش مجلهيحوزه, Ç ê

بودهاند4/ او شا گردان

ق/ / ه 13ëë متوفي Ç ë

انÇتقادي ديÇد بÇا مÇتعاليه بÇهحكÇمت و بود مسلك مشاÄي نيز شهيدي5 آقابزرگ

/3êë ص ,93 ش مجلهيحوزه, Ç ì

مينگريست6/

ق/ / ه 1303 Ç 13ìê Ç 7

رساله و ماهيت, اصالت اثبات و وجود اصالت رد در رسالهاي زنجاني7 فضلاهللا شيخ
صدرا بررسال¹الحدوثمال انتقادي حواشي و الواحد> اال عنه يصدر ال <الواحد قاعده رد در

/2êì ص ,93 ش مجلهيحوزه, Ç 8

دارد8/
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طبيعت جهان حدوث بر داللت جوهريه, حركت نظريه نتايج جمله از گفتهاند اينكه
نÇظر بÇه كÇردهانÇد تÇصريح قان حقÇم بÇعضي همچنانكه زيرا ميباشد مناقشه قابل است,
نداردو مستقل موجد به نياز حركت استو حركت آفرينش Hجسمعين آفرينش صدرا مال

/ìë Ç ì7 صص ش, 13êë الديني, مشكو¸ عبدالمحسن شيرازي, ين صدرالد فلسفه به نظري رك: Ç 1

جهان حدوث بر جوهري حركت داللت پذيرش بهفرض بهعالوه است1/ دروني نيز نظم

/220 ص ,2 ج گلپايگاني, رباني علي مقالهي صدرا, مال كنگره مقاالت مجموعه رك: Ç 2

نميآيد2/ بهدست جوهري حركت از طبيعت ماورا¾ و مفارقات حدوث طبيعت,
بعضي كه است گرفته صدرا مال بر نكاتي براسفار تعليقات در ري مطه استاد مرحوم

ميكنيم: نقل Áاجما را آنها از
اما برهان> ال و حد للوجود يكن <لم مينويسد: 2ì صفحه لاسفار او جلد در صدرا مال
را جمع وجه بايد است/ ناسازگار فوق عبارت با كه دارد سخني 9êصفحهي هشتم جلد در

/373 ص مصطفيپور, درضا محم مقالهي ,93 ش حوزه, مجله Ç 3

در و اسÇفار در صدرا الÇم آنچÇه طÇبق استعدادي, امكان مبحث در همچنين كرد3/ پيدا
اضÇطراب و تشÇويش از خÇالي را صدرا الÇم كلمات ري مطه مرحوم آورده, تعليقاتشفا

/378 ص همان, Ç ê

است4/ نيافته

/383 ص همان, Ç ë

غÇالب ري مطه مرحوم است5/ مختلف صدرا مال عبارات ماهيت, اعتبارات در نيز و

/38ë ص همان, Ç ì

نميداند6/ وارد گرفته, دواني [جالل] مه عال بر توحيد باب در صدرا مال كه را ايراداتي
كÇتب از صÇفحاتي بÇلكه فÇقرات نقل ميشود, گرفته صدرا مال بر كه مهم ايراد يك
پس چنانكه نموده, توجيه را عمل اين صدرا مال خود اما است/ مأخذ ذ كر بدون ديگران
اذ بعبارته المطارحات///ذ كرناه صاحب ماذ كره تمام <هذا گويد: اشراق شيخ از مطالبي نقل از
است گفته كافي شرحاصول در و المعني> تأدي¹ المقصود كان اذا العباره تغيير في فاÄد¸ اجد لم
ندارد/ وجود زيبا الفاظ گزينش براي فرصتي زيرا ميكنم نقل را ديگران عبارت عين  كه

/389 ص همان, Ç 7

ميداند7/ ناوارد را ديگران ايرادات و ميپذيرد را توجيه اين ري مطه مرحوم
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طÇبق مÇوجودي وحÇدت بÇلكه وجودي وحدت نظريهي جعفري دتقي محم استاد
داده قÇرار ايÇراد و رد و انÇتقاد و بحث مورد را الحقيقه///> <بسيط بيان در صدرا مال تقرير

/293 Ç 8 صص ,1 ج مثنوي, شرح Ç 1
/2 ص ,1ê ج مثنوي, شرح Ç 2

ميداند2/ ايراد قابل را صدرا مال وجودي برهان نيز و است1
بقاي سر و مينامد البقا¾" عرفاني و الحدوث "فلسفي را صدرا مال آملي جوادي استاد

/37 و ê2 ص ,10.11 شماره قبسات, مجله Ç 3

در فقط را جوهري حركت يثربي يحيي د سي ميداند3/ عرفان به اتصال را متعاليه حكمت
نÇمييابد, سÇازگار جديد علم با هم را همين آنكه ضمن ميداند/ قبول قابل مادي جهان

/ê23 و ê2ë ص نظري, Çعرفان ê

تÇلفيق را مÇختلف جريانهاي صدرا مال چون است4/ ماده و صورت فرض بر مبتني زيرا

/1ë0 و 1ë2 ص غمانگيز, Çماجراي ë

ميشود/5 بياساس مطلب بلغزد, عقلي استدالل پاي هرگاه  كرده
بÇرگسون بÇا را زمÇان و حركت در صدرا مال نظريهي كوشيدهاند معاصران از بعضي

/3ë2 Ç ê ص مقاالت, ياسمي, رشيد Ç ì

كنند6/ تطبيق
مÇيخواهÇند فÇيالمÇثل كÇه است كÇرده انتقاد معاصران بعضي بر داوري رضا دكتر

/1ìê ص پوپر, فلسفهي در انتقادي Çسيري 7

كنند7/ نقد و شرح پوپري موازين با را صدرا مال فلسفهي Hخصوص اسالمي فلسفهي
از مÇيخواهÇيم <مÇا مÇينويسد: اسÇتنكار و اسÇتبعاد لحÇن با ملكيان مصطفي آقاي

/270.ê غرب, فلسفهي تاريخ Ç 8

كنيم>8/ جهش هوسرل به صدرا مال
كÇردهانÇد, تÇرجÇمه وجÇود" "اصÇالت را ا گÇزيستانسياليسم مترجمان, بعضي اينكه
جمله آن از گرفته; قرار اسالمي فلسفهي در قان محق بعضي انتقاد مورد و است غلطانداز
قÇرن اخÇالقدر كتابفÇلسفهي ترجمهي ششم فصل يادداشتهاي در فنايي ابوالقاسم

/3êë Ç 8 ص فنايي, ابوالقاسم ترجمهي وارنوك, مري بيستم, قرن در اخالق فلسفهي Ç 9

نكÇته است9/ كÇرده بÇررسي تÇطبيقي بÇهطور را مبحث اين وارنوك, مري تأليف بيستم
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طÇبيعي پÇديدهي ابÇتدا در نفس يزدي, حاÄري مهدي دكتر مرحوم بهقول كه اينجاست
[ مفهوم نه [حقيقت, ماهيت اختيار, و طبيعي تحر ك با و ندارد فرقي جمادات با و است

/1ê0 ص نفس, سفر Ç 1

ميسازد1/ را خود
طÇعن از حÇيات در گÇرچÇه وي كÇه مينويسد صدرا مال دربارهي صفا ذبيحاهللا دكتر
ليكن شد, او فلسفي نظام و او به حملههايي چندگاهي هم او از بعد و نماند درامان فقيهان
موضوع بخواهيم ا گر و درآمد شيعه حوزههاي تعليم و تعلم مراجعه, مورد به زود آثارش
بÇوعلي گÇفتار چه است/ برتر حكيمان ديگر از آثارش بنگريم, ه امامي شيعهي ديد از را
در داشÇتن ريشÇه بÇهسبب اشÇراق, شÇيخ مÇقاالت و است/// يÇونانيان سÇخنان بÇرپايهي
صدرا مال آنكه حال نهاد/ خود گفتار سر بر را گوينده جان كه بود چنان ايراني انديشههاي
و اسÇالم پÇيامبر بÇه مÇنسوب گÇفتارهاي بÇرقÇرآنو را خود اشراقات و واردات  كوشيد

تلخيص/ با 33ê ص يكم, بخش پنجم, جلد صفا, ذبيحاهللا ايران, در ادبيات تاريخ Ç 2

نمايد2/ استشهاد بدانها و دهد انطباق شيعه پيشروان
معتنابه, نسبتي به را الهيات صدرا مال اينكه بر ميكند تأ كيد نيز نصر حسين د سي دكتر
ميان صدرا مال كه جدايي اين كرد/// آزاد ارسطويي طبيعيات از هم و بطلميوس نجوم از هم
سالح به تنها كه دان متجد حملهي مقابل در آورده, پديد طبيعي حكمت و الهي فلسفهي

/ê9ë ص دوم, جلد شريف, م/ م/ اسالم, جهان در فلسفه تاريخ Ç 3

كرد3/ ياري سنتي حكمت حفظ به بودند ز مجه علمي جديد نظريات
صدرا مال ديدگاه از معاد دربارهي استواري مستندو مقالهي حكيمي درضا محم آقاي
عÇقيدهي دادهانÇد, بÇهدست آشÇتياني يÇن اللالدÇج اسÇتاد كه تحليلي به ه باتوج و نوشته
ايÇن در شÇريعت صÇن اينكه يكي است/ شده ارزيابي گونه دو به معاد باب در صدرا مال
استبعادي و ممكن است امري شريعت ظاهر مطابق معاد و است تأويل غيرقابل موضوع
ديگر و نميباشد عجيبتر آن ليهي او تعلق از بدن به نفس بازگشت زيرا نيست/ آن در
كÇرده/// اثÇبات را جسماني معاد خود روش به كه است معاد در صدرا مال خاص نظريهي
خÇود خÇيال, د تجر فرضيهي به ه باتوج كه است مثالي بدني اخروي بدن نظريه اين طبق



559 ما معاصران تا او معاصران از صدرا مال بر نكته گيري

ه البت ميآفريند/ دارد, همراه دنيا اين از كه ه عملي و ه علمي صور براساس را آن انساني روح
ولي بÇود پÇيش به گامي روز آن فلسفه براي عقلي راه از جسماني معاد اثبات اندازه اين
كه حديث هزار از بيش و آيه چهارصد هزارو تبيين براي توجيه اين حكيمي آقاي بهنظر

/212 ص جاودان, خرد Ç 1

نيست1/ كارساز است, عنصري جسماني آنها ا كثر در معاد
فرق ماده و جسم ميان صدرا مال ري, مطه استاد توضيحات طبق كه داشت ه توج بايد
و ل حوÇت قÇابليت ماده آنكه حال ميداند/ امتداد همان و ثالثه ابعاد در را جسم  گذاشته,
و زمÇان امÇتداد در و مÇادي نÇه است جسÇماني صدرا الÇم مخصوص معاد و دارد حركت

/33 ص ,2 ج ري, مطه مرتضي شفا, الهيات Çدرسهاي 2

است2/ جهان همين باطن و عالم همين وراي در بلكه نيست/ مان آخرالز
را صدرا الÇم و نÇميكرد قانع را شرع ظاهر پيروان توجيه و تحليل اين است بديهي
وجÇود هÇم مÇنصفانهتر اظهارنظرهاي ه البت كردند/ تكفير Hبعض انگاشته, دورو يا ر متحي

ميآوريم/ را نمونه يك كه داشت

ق/ / ه 1032 Ç 123ì Ç 3

و دارد فÇقاهت مسÇلك آنكه با صاحبقصصالعلما¾ تنكابني3 سليمان بن د محم
لذا يافته/ انصافي و مشرب سعه وسيع, مطالعات بهسبب اما است, عرفان و فلسفه مخالف
را كÇتب و است اجÇتهادي و صÇعب نÇهايت تكÇفير <امÇر مينويسد: صدرا مال دربارهي
را كتب آن مضامين و بهداليل قاÄلش كه باشد قطع محل مگر نيست/ شريعت در يت حج
كلمات بعضي ظاهر ا گرچه محسن مال و صدرا مال احمد, شيخ باشد/ ه متفو آنها به و معتقد
اولي ايشان تكفير در توقف وليكن است/ شيعه يا مسلمين مذهب خالف بالقطع ايشان

/ëê ص اسالميه, چاپ Çقصصالعلما¾, ê

خالف صدرا مال مذهب <در مينويسد: ديگر جاي نمود>4/ ترك نبايد را احتياط و است
هي قÇح ظÇواهÇر برخالف مسأله چند در او ميدانند/ كافر را او فقها از جمعي پس است/
لغÇزش مÇحل كÇه ديگÇر مسألهي وجÇود"/ "وحÇدت يكÇي است: رانÇده سÇخن ه رعيÇÇش
به قاÄل دراسفار و بقره كافيوتفسيرسوره شرحاصول در او كه است آن صدراست, مال
است/ آن بÇرخÇالف اسالم ضرورت و است منكر را جهنم در خلود و شد عذاب انقطاع



هجري) قرن پانزده در نقل و عقل (سير ماجرا در ماجرا 560

امارده به محبت و تعشق كه است نوشته عشق مراتب بيان در كتاباسفار در آنكه ديگر
درشواهدالربوبيه ا گرچه است/ معاد در ديگر مسألهي خداست//// به تعشق الحقيقه في
چÇيزي عÇنصري بÇدن از عباراتش ظاهر بهحسب ليكن است/ عنصري جسم معاد  گفته
اين با او كفر به حكم وليكن نيست/ خوب كلماتش ظاهر الحاصل است/// نكرده برگزار
توقف مقام اين در مرا و كن تأمل پس است مشكل كالم اجمال با و گذشته است تي مد  كه

/331 Ç 3 ص همان, Ç 1

است>1/
از و ديد خواب در را ميرداماد صدرا مال> كه مضمون بدين كرده نقل لطيفهاي نيز و
از مÇن مÇذهب ايÇنكه با ننمودند تكفير را شما و كردند تكفير مرا مردم كه كرد سÆال او
حكمت مطالب من كه است آن سبب گفت: جواب در ميرداماد نيست/ خارج شما مذهب
نÇميتوانÇد را آنها كسي حكمت غيراهل و عاجزند آن فهم از علما كه نوشتهام چنان را
مكÇتبي الÇم ا گÇر كÇه كÇردي بÇيان بهنحوي و كرده مبتذل را حكمت مطالب تو و فهميد
نÇنمودند/ تكÇفير مرا و كردند تكفير ترا لذا و ميفهمد را آن مطالب ببيند ترا  كتابهاي

/33ê Ç ë ص همان, Ç 2

االطهار>2/ بيته اهل و المختار رسوله مع فيالجنان تعالي رحمهمااهللا
امÇا نÇيست/ Çي شك است, ميرداماد از روشنتر و روانتر صدرا مال بيان كه اين ه البت
گÇفتهي كÇه ميفهمد هم مكتبي مال بگوييم اينكه مگر بفهمد/ مكتبي مال كه نيست چنان
تكÇفيرش نÇفهميده و فÇهميده و نيست شرع ظاهر مطابق شده, ذ كر موارد در صدرا مال
العلوم هذه كسب في انيشرعوا الناس عليا كثر حرام <و است: نوشته خود صدرا مال مينمايد/

/êêì.3 اسفار, Ç 3
ق/ / ه 129ì متوفي Ç ê

اصÇفهاني4 دحسين محم شيخ از الشذوذ>3/ نهاي¹ و الندر¸ غاي¹ في ادرا كها اهلي¹ الن الغامضه,
ميكنم>/ سفر او بهسوي ميداند, را اسراراسفار كسي بدانم <ا گر كه است نقل



ص/ 303 ,1380 انتشار سهامي, شركت بياني, عليقلي #

بهمنيار# نفس حديث در انديشه زندان

الزمي كارهاي از گذشته دورانساز متفكران افكار در مرور و قديم متون بازخواني
نشناسيم, خودرا گذشتهي ما ا گر گيرد/ صورت ذيصالح اشخاص بهوسيلهي كهبايد است
آ گاهانه, Âكام بهطور كه است طبيعي و نداريم حاضر حال همين از درستي ر تصو Hممسل

ساخت/ نتوانيم را خود آيندهي
اشراف نيز قديم فلسفهي بر خواندهاند/ فرانسه در را جديده علوم بياني عليقلي دكتر
برگسون مهم آثار آب), (مهندسي خود تخصص موضوع در فني كتب عالوهبر و دارند
اسÇالمي عÇرفان و حكÇمت در تحقيقاتي و برگرداندهاند فارسي به را فرانسوي فيلسوف
از غÇلط هÇفت پÇوزيتيويستي HقريبÇت ديدگاه از بياني دكتر ما موردبحث كتاب در دارند/
مÇحدودهي در بÇوعلي بÇر نÇقد كÇه شÇرط ايÇن با ه البت كشيدهاند/ نقد به را بوعلي اشارات

ايÇن بÇر مÆÇلف و باشد بوده ميالدي) دهم هجري, چهارم (قرن او زمان علمي پيشرفت
است/ بوده وفادار نيز شرط

شÇرح ه تÇالب و است بÇوعلي ازاشارات ملكشاهي حسن دكتر ترجمهي كار, مبناي
بÇر چشÇمي گÇوشهي همواره مÆلف نيز و گرفته قرار ه توج مورد گاهي نيز نصير خواجه

حلبي/ علياصغر دكتر فارسي ترجمهي Ç 1

است/ داشته الي1 تهافتالفالسفهيغز

گاهي و ميكند نقد و نقل ملكشاهي دكتر ترجمهي از را نمط هر چكيدهي مÆلف
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نموده, تأييد بهنحوي را بوعلي مطلب اصل گاه و نيست" "نظري مينويسد: بند يك ذيل
راه از بÇوعلي يÇا و نيست كافي مطلب آن براي بوعلي استدالل كه مينمايد يادآوري اما
در بوعلي موشكافانهي و دقيق استدالالت گاه است/ رسيده درست نتيجهي بهيك غلطي
يÇعني زايÇيد/ مÇوشي كÇه است كÇوهي يÇادآور است) بوعلي كتاب بهترين ( كه اشارات

نميآورم مثال Gد تعم من ميگيرد/ ل مفص مات مقد رشته يك از افتادهاي پيشپا نتيجهي
دريابد, ابنسينا برشيخالرÄيس را نكته گيريهايمÆلف و ببيند را كتاب Hشخص خواننده تا

نيست/ خالي نفس" "حديث از گه گاه ه البت  كه
و علمي تحقيقات ا گر كه ÇÇ است همين نيز مÆلف عقيدهي Áاحتما و ÇÇ بنده گمان به
اروپا از پيش انديشگي الت تحو شايد ميرفت پيش بالمانع اسالمي ن تمد عصر فلسفي
و قشريگري نيز و بازدارنده حوادث تاريخي, عيني موانع اما ميشد پيدا منطقه همين در
و خÇليفه زور بÇه مسÇتظهر كÇه ÇÇ الي غز امثال دست در تكفير حربهي و خشكانديشي
عقب بلكه زد, درجا جهان منطقهي اين در تفكر و داد هم بهدست دست ÇÇ بودند سلطان
ه تÇالب فÇرورفت! و پÇيچيد خود در برود, پيش آنكه بهجاي حالتها بهترين در و رفت
چÇماق بÇا كه است اين اشكال كرده, نقد را بوعلي الي غز چرا كه نيست اين بر ما اشكال
بÇر تأ كÇيدش تÇهافت در كه نموده تصريح نيز خود و ميبرد پيش را خود حرف تكفير

نيست/ وي خود عقايد Hلزوم حرفها آن و است حريف  كوبيدن
بوعلي براشارات بياني دكتر تأمالت مالحظهي به را تحقيق و مطالعه اهل ه توج ما
نيز اشراق شيخ و صدرا مال علمي و ي جد نقد كه آوريم ياد به است جالب ميكنيم/ جلب
HمنÇض كÇه جÇوان) موسي (دكتر اروپا تحصيلكردهي حقوقدان يك ط توس ما عصر در

جديد/// و قديم تطبيقي حكمت حكم¹االشراق, ف تصو نقد Ç 1

نÇبايد ما گرفت/1 صورت داشت, متعاليه حكمت و االشراق حكمت با حوزوي آشنايي
همين/ بنگريم, مرعوب يا مجذوب بهديدهي قديم بزرگ بهمتفكران



ص, ê79 (1ê09 احÇيا¾االحÇيا¾, دار قÇم, دوم: (چÇاپ عÇليالجÇابري, االثناعشري¹, الفكرالسلفيعندالشيع¹ #
وزيري/

تشيع# مذهب در اخباري انديشهي سير

"سلف "سلف", از مراد اينجا در و (درگذشتگان) "سلف" به است منسوب "سلفيه"

كردهاند/ درك را پيامبر صحابهي صحبت كه كساني Ç 1

كلمهي در لغويان بعضي ميشود/ اطالق تابعان1 از ل او صدر به Hاصطالح كه است صالح"
كردهاند: ذ كر هم ديگر معناي دو سلف

ميشود/ محسوب تو "سالف" فرستادهاي پيش از و داده انجام كه نيكي عمل هر Ç
ميشوند/ محسوب تو "سلف" باالترند, تو از فضيلت و سن در كه تو پدران نيز و Ç

/1ì ص Ç 2

يعني سلفي و ميگيرند2 قرار پيروي و تقليد مورد كه كساني يعني "سلف" شرع, در
ه البت مياندازد/ دور را دو آن غير و ميكند رجوع سنت و كتاب به شرعيه احكام در كه آن

/17 ص Ç 3

است3/ شده انگاشته سنت از پيروي نيز تابعان تابعان و "تابعان" به رجوع
اسالم به ايمان نمايندهي كه است محافظه كارانهاي گرايش سلفيگري, حال, هر به
گÇفتهانÇد: كÇه است ايÇن مÇيباشد/ زمان تأثيرات از بركنار و ليهاش او سادگي در خالص
ميان نبرد ديگر عبارت به يا معتزليان و سلفيان بين مبارزهي اسالم/// در فكري مبارزهي

/18 ص Ç ê

است4/ بوده عقل پيروان و نص پيروان
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به مناديبازگشت يعنيقرآن, " كتاب" خود اما سنت; كتابو يعنيپيرو سلفي  گفتيم

/ë0 ص Ç 1

از آنچÇه طÇبق بÇاشد1/ اسÇالم هÇمان كه فطري توحيد و حنيف دين است/ ابراهيم دين
يÇعني بÇدعت و فÇرموده ر قرÇم پيغمبر(ص) آنچه يعني سنت است, شده نقل علي(ع)

/39 ص Ç 2

رهÇبر كÇه است هاي جاد سنت, درحقيقت است2/ آمده پديد حضرت آن از پس آنچه

/ê1 ص Ç 3

كردهاند3/ دنبالهروي او پاي برجاي ل او نسلهاي و پيموده الهي هدايت با معنوي
از: است عبارت سنت

الفÇحديث

از هÇم را آنچÇه گÇاهي ه تÇالب مÇيشود/ روايت پيغمبر از كه است گفتارهايي آن و
كسÇاني اثÇر" "اصحاب و حديث" "اصحاب مينامند/ حديث شده, نقل تابعان و اصحاب
واجب خÇود بر است, شده نقل اصحاب و پيغمبر(ص) از كه را پيرويآنچه كه هستند

/ê3 Ç êê ص Ç ê

ناميدهاند4/ "لفظيه" و "حشويه" را اينان ديگران, ميدانند/
بÇخبر

نيز بعضي او/ غير از خبر و است پيامبر(ص) از "حديث" كه گفتهاند خبر معناي در

/êê ص Ç ë

ايÇن و كردهانÇد5 فرض حديث از اعم را خبر بعضي و گرفتهاند مترادف را خبر و حديث
اطالق خ" مور" بر "اخباري" ليه, او قرون استعمال در كه همچنان ميآيد; درستتر بهنظر

النديم/ ابن الفهرست ر/ ك: Ç ì

است6/ ميشده
جÇاثر

نÇقش چÇيزي, كردن ياد چيزي, نهادن ترجيح دارد: معنا سه لغت در "اثر" ريشهي
چيزي/ از باقيمانده

<و ميخوانيم: درقرآنكريم است/ تازه آن در پا جاي كه راهي يعني مأثور" "طريق
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/12 يس, /1
آيه/ اين نزول شأن تفاسير; ر/ ك: Ç 2

است2/ آمده قدم نقش و پا جاي معني به آثار كه آثارهم>/1 و موا قد ما نكتب
به كار اخبار اهل معناي در را آثار" لهي م ح" و گرفتهاند يكي خبر با Hاصطالح را اثر

/ê7 ص Ç 3 و ê

صحابه از آنچه به را اثر و شده نقل پيغمبر(ص) از آنچه به را خبر نيز گاهي بردهاند3/
كردهاند4/ اطالق گرديده, روايت

يا باشد/// شده اعتماد او تقرير و فعل و قول به يا شده نقل معصوم مصاحب از كه است حديثي "موقوف" Ç ë
و باشد/ شده قطع و رسد تابعي به اسنادش كه است حديثي "مقطوع" شود/ متوقف معيني حد در كه روايتي
دكتر نوشتهي اسالمي, معارف فرهنگ از استفاده (با باشد/ شده قطع وسط از آن سند كه است چيزي "مرفوع"

ادي)/ سج

بÇعضي و مÇقطوع يÇا موقوف5 حديث يعني ثان محد اصطالح در اثر گويد: تهانوي
موقوف, حديث فقيهان اصطالح در كه شده گفته نيز و ناميدهاند/ "اثر" را مرفوع حديث

ناميدهاند/ "اثر" را سلف كالم نيز گاه "خبر"/ مرفوع حديث و است "اثر"
ي, صÇن اثري, ث, محد اخباري, سني, سلفي, مصطالحات و كلمات خالصه, طور به
و واقÇعي زنÇدهي ازا¾هÇاي بÇه مÇا داراي هسÇتند نسÇبتهايي ظاهري, و حشوي حرفي,
و پÇيچيدگيها و بÇرگها و شÇاخ بÇا و ايÇماني/// پÇيراسÇتهي و سÇاده ديد يك با تاريخ///
پرا كنده, عقايد و نظريات در هم هنوز را آن صورتهاي بعضي كه فراوان/// توجيهات

/ê8 ص Ç ì

مييابيم6/ موجود
كتاب, نويسندهي نظر به است/ بوده مÆثر انديشهاي ل او قرن در سلفيگري انديشهي
رسولاهللا(ص) قدم به قدم پيرو ميشد, مطرح وي خالفت روزگار به كه مساÄلي در ابوبكر

/ë7 ص Ç 7

راه نÇيز او گرچه گراييد, پيچيدگي به ليه او سادگي از مساÄل كه عمر زمان در است7/ بوده
سÇخت ميكردند, نقل پيغمبر از فراوان روايات كه كساني بر اما ميكرد; دنبال را سلفش
قياس از استفاده با آن و ميپرداخت اجتهاد به ناچار جديد, مساÄل به نسبت و ميگرفت
كه شمرد كساني نخستين از ميتوان را عمر لذا بود/ استنباطي قياس يا تشبيهي و تمثيلي
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استوار شد, ناميده "قياس" و "رأي" Gبعد آنچه براساس را تفريع و قانونگذاري پايههاي

/ë8 ص Ç 1

 كرد1/
موضوع در Hمخصوص هستيم; مواجه سلفي التزام و د تعه با عثمان خالفت آغاز در

/ë9 ص Ç 2

اسÇالمي2 مÇنبع نÇخستين عÇنوان بÇه آن قراÄت كردن يگانه و تدوينقرآن و  گردآوري
انجاميد/ دردنا كي نتايج به او نظريات بعضي و نيافت دوام عثمان عهد سلفي  گرايش

كساني داشت, رسولاهللا(ص) با كه پيوندي Hمخصوص و تجارب و سوابق با علي(ع)
كتاب تأويل براي كوششي هر نيز و ميكرد انكار ميكردند, نقل حديث خودسرانه كه را
و كÇتاب بÇه مÇتعبد و نص به ملتزم ميگرفت/ سخت رأي اصحاب بر و ميكرد رد را خدا
تأ كيد قانون درقضاوتو آنحضرت واالي منزلت قانبر محق قاطع ا كثريت بودو سنت

/ì0 ,ì1 ص Ç 3

احكام مرجع كه كردهاند نقل رواياتي نيز و داشتهاند آرايي كه صحابه ديگر از  كردهاند3/
عبداهللا و عباس, بن عبداهللا ثابت, بن زيد مسعود, بن عبداهللا از ميتوان است, گرفته قرار

برد/ نام عمر بن
بÇه كÇه بود قياس و رأي كاربرد و صحابه آرا¾ اختالف اين نظام, قول به حال هر به

/ì2 ص Ç ê

ت جي Ôح" به عقيدهي الي غز كه اينجاست از و كشيد4/ خونريزي مرجو هرجو اختالفو

/ìë ص Ç ë

عقايد تشتت به كه نبود صحابه آرا¾ اختالف تنها اين اما است5/ كرده رد را صحابي" قول
در را خود بساطت و خلوص ميتوانست اسالم چهبسا انجاميد/ اسالم در فقهي و  كالمي
در قÇبلي زمÇينههاي و سÇياسي عÇوامÇل ليكÇن كند; حفظ زيادي حدود تا جزير¸العرب
آورد: پديد را سيري چنين و///) ايران شام, (عراق, رفت آنجا به اسالم كه سرزمينهايي
و سÇاده است, انسان و خدا رابطه نمايندهي كه پيغمبر(ص) زمان در عقيدهي Çالف

بود/ بيپيرايه
و دشÇمنان مÇقابل در خÇود از دفÇاع جÇريان در و خÇود توجيه مقام در عقيده, Çب
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و مÇيكند حÇركت عÇقليشدن سÇوي به و مييابد دگرگونيهايي حتي يا ل تحو مخالفان,
آن) اهÇداف و انگيزهها (و عقيده و بشري عقل منطق ميان تا ميگردد تأويالتي تسليم

آيد/ پديد سازگاري
نميتواند يكباره است, شده پيدا آن در (جديد) ايمان و عقيده اين كه اجتماعي Çج

قبول را عقيدهاي هيچ پيش از كه كمي بسيار هي عد جز و بگسلد مردمياش كهن ميراث از
بÇهطور الجÇرم ايÇن بÇنابر بÇپذيرند/ را جÇديد عÇقيدهي خÇالصانه نميتوانÇند نداشتهاند,

ميشود/ ظاهر جديد عقيدهي صاحبان در ميراثها آن ناخودآ گاه
آن عÇاميانهسازي بÇه امت وامÇع و عقايد, كردن عقلي به امت خواص درنتيجه, Çد

همگن جامعهي يك در جديد عقيدهي پيدايش كه است درحالتي تازه اين و ميپردازند
احسÇاسات و انÇديشهها با اقوام و ملتها از مجموعهاي ميان در جديد دين هرگاه باشد/
مÇتوقع بÇيشتر رات تطو و تغييرات آن كند, ظهور ناهمسطح ني تمد ميان در و گون  گونه 
را, ليه او سادهي اصول آن شد/ واقع اسالم تاريخ در Âعم كه است چيزي اين بودو خواهد
دور دعوت صاحب مقصد از بسا كه ي حد به برگرفت در ناهماهنگ و عجيب آميختهاي

شد/
و اجÇتماعي سÇياسي, زنÇدگي در تازههايي ميگذرد, زمان هرقدر كه پيداست و Çه

عقيدهي آن ميشود, زاده فلسفه انديشههاي ازدواج از آنچه ظهور مينمايدو رخ فكري
هدف و موردنظر ابتدا كه ميكشاند واديهايي به و درميآورد صورتهايي به را اصلي

است/ نبوده
تأثير از رهايي با ميكوشد كه ميخورد چشم به رشتهاي آنجا و اينجا ميان, آن در
اصÇلي پÇا ك سÇرچشÇمهي به را خود و يابد راه عقيده نخستين اصالت به مذكور عوامل

/ìì Ç ì9 ص Ç 1

است1/ سلفيگري سررشتهي اين و برساند
ديدگاهها اختالف است, مهم بسيار خود جاي در كه كالمي آرا¾ اختالف از  گذشته

داشت/ وجود نيز آن به رسيدن شيوهي و احكام و فروع در
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ق/ / ه 80 Ç 1ë0 Ç 1

Çيه تك رأي به فقهي مساÄل در و بود مرجÃه مذهب به متمايل كالم در كه ابوحنيفه1
آن بÇرابÇر در مÇحافظه كÇاران و حÇديث اهÇل كÇه است مÇنسوب بÇدو مسÇاÄلي مينمود,

/ 82 ص Ç 2

كردهاند2/ تكفيرش حتي و داده نشان عكسالعمل
قÇرار شيوه اين برابر در مدينه در صادق(ع) امام زعامت به شيعي حديث مدرسهي

ق/ / ه 1ë7 متوفي Ç 3
/97 Ç 1ì1 ص Ç ê

ثوري4/ سفيان و اوزاعي3 چون فقيهاني مكتب است همچنين و دارد
جÇايي لذا رسيده, امامان به رسولاهللا(ص) از احكام كه بود اين بر شيعه هي مÄا نظر
نÇميشد/ مÇحسوب اصÇول از ايشان نزد قياس و عام اجماع و نيست رأي و اجتهاد براي
صادق(ع) امام كه شرايطي با هم آن داشتند/ تكيه حديث بر ت شد به مكتب اين پيروان
م¹ المتقد احاديثنا في Gشاهد معه تجدون او والسن¹ القرآن وافق ما اال Hحديث عنا تقبلوا <ال فرموده:

/90 ص Ç ë

نبينا>5/ سن¹ و ربنا خالف ما علينا تقبلوا ال و

ق/ / ه 179 متوفي Ç ì

بنيانگذار كه ميرسد انس6 بن مالك به كه داشت وجود ديگر حديثي رشتهي يك
به عمل محدودي, بسيار حد در بودو ك متمس سنت كتابو به Hاوعمدت است/ مالكي فقه
از نÇيز را مÇدينه اهÇل اجÇماع و شده ديده او از نيز رأي) (يا قياس و (استصالح) مصالح

است/ شمرده (قانونگذاري) تشريع تهاي حج
چنين كه را هركس داشت, عقيده بودنقرآن مخلوق به كه ابوحنيفه برخالف مالك
عÇلي حÇمن الر> آيÇهي دربارهي و ميدانست القتل واجب توبه عدم درصورت ميگفت
واجب بÇه وااليÇمان مÇجهول والكÇيف معلوم ستوا¾ <االء كÇه: كرد عقيده اظهار استوي> العرش

/91 ص Ç 7

بدع¹>7/ عنه والسÆال

ق/ / ه 1ë0 Ç 20ê Ç 8

هم است/ دطلبي تجد و محافظه كاري مظهر حال عين در شافعي8 ادريس بن د محم
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علم به حال عين در او ابوحنيفه/ شا گرد الحسن دبن محم نزد هم خوانده, درس مالك نزد
و مÇينمود هم تÇم فÇلسفه و يÇوناني منطق به اعتماد به را كالم اهل اما بود; آشنا نيز  كالم

/92 Ç 3 ص Ç 1

تكيهي ميگردد1/ منجر خدا) ذات از صفات (نفي تعطيل به اعتقاد به ايشان كار ميگفت
بر قياس امت, اجماع صحابه, و پيغمبر(ص) سنت قرآن, بود: منابع اين به فقه در شافعي
مگر است پا ك مباح چيزي (هر براÄت اصالت يا استصحاب (اجتهاد), گذشته اصل سه
سÇلفي ديÇدگاه برخالف اين و باشد)/ شده وارد آن بودن نجس يا تحريم بر دليلي اينكه

است/

/9ê ص Ç 2

مÇوضعگيري شÇايد مÇيكرد2/ رد را مالكي "استصالح" و حنفي "استحسان" شافعي,
كÇه درحÇالي گÇرايÇيدند; اشÇعري بÇه كالم در Gبعد او پيروان كه شد باعث شافعي ميانهي

/93 ,9ë ص Ç 3

بودند3/ قدري Hغالب مالكيان

ق/ / ه 2ê1 متوفي Ç ê

را خÇود مÇجلس وي كرد/ ظهور امواج اين تقاطع در مشهور سلفي حنبل4 بن احمد
حديث و ميكرد تكيه صحابه اقوال و واحد خبر به كه آنجا تا داد اختصاص به حديث

باشد/ شده حذف آن روات تمام يا بعضي كه است حديثي Ç ë

ترجÇيح قياس بر و ميپذيرفت بهتري حديث نبودن درصورت هم را ضعيف و مرسل5
ال و الثÇوري سÇفيان ال و Hمالك قلد Ôت ال و قلدني Ôت <ال ميگفت: كه آوردهاند او قول از ميداد/
مكن; تقليد اوزاعي يا ثوري سفيان يا مالك يا من از يعني اخذوا> Ôحيث من خذ و االوزاعي,

/9ì ص Ç ì

كردهاند6/ اخذ اينان كه كن اخذ آنجا از بلكه
رأي بر را ضعيف حديث و نميدانست ممكن و ميكرد رد را اجماع حنبل, بن احمد
رأي/ صÇاحب نÇه است حÇديث اهÇل مسÇلمان, شÇخص مرجع ميگفت و ميداد ترجيح

بود: چنين كالمياش موضعگيريهاي
ميشود/ زياد و كم عمل, و است قول ايمان Ç 1
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است/ آمده احاديث در كه است چنان آن الهي صفات Ç 2
احتياط)/ و (توقف ميكند حواله خدا به نميداند كه چيزهايي مورد در مÆمن Ç 3

ميشود/ حاصل بهشت اهل براي بهشت در الهي, رÅيت Ç ê
بÇهشت اميد د(ص) محم امت از نيكوكار براي خداست, از شر و خير بر قدرت Ç ë

ميرود/ جهنم بيم بدكار براي و هست
داشت/ ايمان رستخيز و شفاعت حوض, منكر, و نكير قبر, عذاب به Ç ì

نميماند/ آتش در جاودانه د, موح Ç 7
را پÇيغمبر(ص) تÇفسير كÇه كسÇاني رد و قÇرآن, خÇود وسÇيلهي به تفسيرقرآن Ç 8
كÇه آياتي حتي نيست ث حدÔم و مخلوق اينكهقرآن به اعتقاد و نميشمارند, الزماالتباع
چÇون نيست/ يا است مخلوق كه شود گفته نيست روا ميشود خوانده شخص بهوسيلهي

/9ì Ç 7 ص Ç 1
/97 ص Ç 2

ناميدند2/ هم "حشويه" بعدها را حنبل ابن پيروان بود1/ خواهد (حدث) بدعت
در چنانكه بود/ حنفيان رأي و معتزليان تشكيك مقابل در مقاومت مظهر حنبل ابن
داوود نيز ميشودو گردآوري ه) ست (صحاح حديثي جوامع كه ميشود مالحظه ايام همان
تÇخصيص حÇتي كÇه آنجÇا تا ميكشاندند افراط به را ظواهر تكيهبر او مكتب و ظاهري

/98 ص Ç 3

نميپذيرفتند3/ ديگر آيهي با را آيهاي
ابÇن معروف, متكلم كه آنجا تا كرد پيدا گسترش و يافت تداوم ظاهري انديشهي

ق/ / ه êëì متوفي Ç ê

بÇراي نصي كه مساÄلي در حزم ابن شمرد/ آن پرچمداران از ميتوان هم را اندلسي4 حزم
قياس به ربطي اين ميگفت ه البت و ميكرد اعتماد " نص كيبر مت "دليل به نشده, وارد آنها
باب از شده, نقل زمينه اين در صحابه از آنچه و نداشت قبول را "رأي" كه همچنان ندارد/
را خÇودشان رأي ايÇنكه نÇه ميداشت; محسوب " نص از "اخبار و خصم" دو ميان "صلح

بهنص ربطي Á او زيرا ميكرد رد هم را اجماع حزم ابن باشند/ انگاشته شرعي واجب حكم
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/99 ص Ç 1 و 2

اسÇتخراج در ظÇاهريان كه پيداست است1/ اختالف هم تعريفش در اينكه ديگر ندارد/
مذهب مغلوب ظاهري مكتب اينرو از و برميخوردند مشكالت به مباني اين با احكام

رفت2/ ميان از و شد مالكي

ق/ / ه 329 Ç 3

امÇام مÇنصوص وكيل آخرين سمري3 د محم بن علي وفات از پس چهارم, قرن در
حال يافت; ديگري رونق ه امامي ميان مبادي در بحث و عملي فعاليت شيعه(عج) غاÄب
شيعهي و بود ترديد مورد فكري فعاليت نحوهي اين معصوم امام حضور زمان در آنكه

/102 Ç 3 ص Ç ê

داشت4/ را ÇÇ خود ويژه معناي در ه البت ÇÇ سلفي رنگ Âك قديم
نسبي تضعيف سلجوقيانو تسلط با و شد پيدا آن از بعد پنجمو قرن در كه التي تحو با
و بپيرايند را خود عقايد كوشيدند موجود فقهي و كالمي مذاهب از هريك شيعه, موقعيت
اين در بود, سنت و كتاب كيبر مت كه سلفي عقايد Hمخصوص نهند; بنياد استواري براساس

/103 ص Ç ë

مينمودند هم مت تجسيم" و "تشبيه به را آنان كه كساني ضد حديث, اهل يافت5/ تبلور ايام
نÇوسان دطلبي تجد و محافظه كاري ميان تشريعي و فكري واقعيت برخاستند/ مبارزه به

ق/ / ه ë0ë متوفي Ç ì

غÇرب در هم پژوا كي او صداي كه است الي6 غز د محم جريان اين كامل مظهر و داشت

ق/ / ه ë9ë متوفي رشد, ابن Ç 7

نÇاميده فÇقه" "اصÇول آنچÇه در عÇقلي مÇباحث و منطق نفوذ باالخره و يافت/7 اسالمي

/10ë ص Ç 8

آنچه از غير مصطلحاتي كوشيدهاند كالميان و اصوليان گرچه داد8/ نشان را خود ميشود,
(مÇعادل ر صوÇت است: جÇمله آن از بÇياورند; مفاهيم همان براي هست علوم و منطق در
فقه), در احكام (معادل كلي د مجر قضاياي فقه), در علم (معادل تصديق فقه), در معرفت
قÇياس در اوسÇط دÇح فÇقه), در محكوم (معادل محمول فقه), در حكم (معادل موضوع
الي), غز اصطالح در التعادل ميزان (معادل حملي قياس اصول), و كالم در علت (معادل
ه ادÇم صÇيغه), (مÇعادل صÇورت تÇعاند), و تÇالزم (معادل منفصل و متصل شرطي قياس
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/130 ص Ç 1

و///1/ خاص) (معادل جزÄي عام), (معادل كلي مات), مقد (معادل
نÇمونهاش كه داشت روشني تأثير ع تشي فكري مباحث آزادسازي در بغداد سقوط
درعالم برعكس, است/ حله كالمي مدرسهي برپاشدن نيز طوسيو نصير خواجه  كارهاي

ق/ / ه 728 متوفي Ç 2

قÇيم ابن شا گردش و تيميه2 ابن آن عمدهي نمايندگان كه گرديد احيا سلفي تفكر تسنن

ق/ / ه 7ë8 متوفي Ç 3

بودهاند/ الجوزيه3
نÇوعي ايÇجاد بÇه موفق خود روش حد در ولي كرد شروع حنبليگري از تيميه ابن
با داشت, نظريات ابراز در كه بيپروايي لحاظ به و گرديد منقول و معقول ميان هماهنگي
"منحرف" و "مبتدع" عنوان آنان, سوي از و درافتاد سني فقيهان حتي و ع] تشي [و ه صوفي

دادند/ بدو السن¹" "محيي لقب سلفيان كه درحالي يافت,
بÇراي و ميكند رد را عقل دارد: خاص اجتهادات و نيست خالص حنبلي تيميه ابن
نه است ن" س ح" حديث (مراد ضعيف حديث مينمايد/ رجوع "فطرت" به يقيني معرفت

است/ "تأويل" و "مجاز" منكر و مينهد, برتري رأي به را "متروك")
و تÇيميه ابÇن نÇظريات ميان سيوطي داد/ تعميم الجوزيه قيم ابن را تيميه ابن روش

ق/ / ه 111ë Ç 120ì Ç ê

تيميه ابن حرفهاي عبدالوهاب4 بن د محم باالخره و نمود برقرار تطبيق حنبل بن احمد
تÇوانست اجÇرايÇي قدرت و ه) درعي) مركز يك آوردن دست به با و درآورد عمل به را

/108 Ç 109 ص Ç ë

دهند5/ قرار غارت و قتل معرض در و كند قلمداد اسالم" از "خارج را خود مخالفان
از كه داشت وجود خود به مخصوص شيوهي به نيز ه امامي شيعهي نزد سلفي فكر اما

"امام"/ هي ماد و "سلف" هي ماد تهانوي, الفنون اصطالحات كشاف از نقل به 1ì ص Ç ì

ميشود6/ تعبير اخباري و لفيه) س) نام همين به آن
ه مÇÄا طريق از اهللا رسول حديث بهقرآنو ملتزم آغاز در (قطعيه) هي امامي شيعهي
ابÇي حÇديث و ابÇي حÇديث <حÇديثي است: روايت صادق(ع) امام از چنانكه بودهاند;
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/1ì7 ص Ç 1

اهللا>1/ حديث اهللا رسول حديث و اهللا رسول حديث ي جد حديث و ي/// جد حديث

آينهي (رك: پرداختهايم/ موضوع اين به پيشتر ما نيست/ پذيرفتني نويسنده عاي اد اين كه است روشن Ç 2
/(19 ص ,ê پژوهش,

لذا داشÇتند/ تÇماس مÇعصوم امÇام بÇا زيÇرا بÇودند2; دور اجÇتهاد از آغÇاز در ه امامي
رجال كتب در گردآورندگان اين از بسياري نام كه ورزيدند اهتمام حديث به گردآوري
كسي حتي و بود رسولاهللا تابع مو به مو فروع و اصول در شيعه است/ ص مشخ و مضبوط
بÇزرگ "مÇحدث" دو عنوان به باقر(ع) امام و زينالعابدين امام مقام بر هم ابنتيميه مثل
است: كرده تصريح ديگر جاي در و شمرده سنت اهل سلف از را آنان و است كرده تأ كيد
مÇذهب رواد مÇن كÇانوا الصÇادق/// جÇعفر و الباقر محمد باالخص و الكبار البيت اهل اÄم¹ <اما

/29ê ص ,2 ج النشار, فياالسالم, الفلسفي الفكر نشأ¸ كتاب از نقل به 170 ص Ç 3

ني>3/ الس
بÇدان شيعه آنچه و يافت گرايش پيچيدگي به شيعه عقايد ليهي او سادگي تدريج به

/173 Ç 18ê ص Ç ê

از4: است عبارت يافتند د تفر
كتاباهللا/ قرين و س مقد خاندان عنوان به پيغمبر عترت به عقيدهي Çالف

خدا بر و نيست خالي ت حج از زمين هيچگاه آنكه معني به امامت, به عقيدهي Çب

لطف)/ برهان راه (از است بوده واجب آن تعيين
و بÇودهانÇد معصوم نيز انبيا¾ و است امامت شروط از عصمت اينكه به عقيدهي Çج

تÇفسير نÇبايد مÇيكند, شÇبهه ايÇجاد Gظاهر انبيا¾ بعضي مورد در و درقرآنآمده, آنچه

/ëê ص Ç ë

شود5/ ظاهري

/183 ص Ç ì

در امÇا كÇردهانÇد6/ Çخاذ ات اعÇتزال و سÇلفيه بين موضعي اماميه هم كالمي مساÄل در
داشتند/ تكيه وسيعش معني در (حديث) سنت و كتاب به تشريع,

سÇنت اهل به اعتراضشان لين او كه بود مهم قدر آن شيعه نظر در نص به وفاداري
گÇويد: اشÇعري مÇيكردند/ رد را رأي بÇه اجتهاد نيز احكام در لذا است/ " نص بر "خروج
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كرده نقل صادق(ع) امام از و انكاره> و فياالحكام الرأي اجتهاد بنفي الروافضباجمعها <قالت

/188 ص Ç 1

احاديث در آنچه اما بالمقاييس>1/ اليصاب اهللا <اندين فرمود: حنفي قياس رد در كه است

/189 ص Ç 2

است2/ ديني واجبات ادا¾ در مخلصانه كوشش معناي به آمده, "اجتهاد" عنوان به ه مÄا

هجري/ 329 Ç 3
ق/ / ه 2ì0 Ç 329 Ç ê

در كوششهايي ه امامي بين صغري4 غيبت دوران در هم شايد و كبري3 غيبت از بعد
آثÇار از نÇهاد/ نام اثناعشري كالم مكاتب را آن ميشود كه آمد پديد عقيدهشان از دفاع

ق/ / ه ê13 متوفي Ç ë
ق/ / ه ê3ì متوفي Ç ì
ق/ / ه êì0 متوفي Ç 7

مهي الÇع آثÇار بÇاالخره و طÇوسي7 و مرتضي6 آثار سپس مفيد5 المقاالت اواÄل ه, امامي

ق/ / ه 72ì متوفي Ç 8
ق/ / ه 179 متوفي Ç 9

بÇن يÇونس و الحكÇم9 بÇن هشÇام شÇيعي كÇالم پÇيشروان از مÇيتوان ه تÇالب است/ حÇلي8

ق/ / ه 208 متوفي Ç 10

در كه داريم هم را سلفي محافظه كارانهي گرايش اينها مقابل در برد/ نام را حمن10 عبدالر

ق/ / ه 329 متوفي Ç 11

كه كتابي كتابكافياست/ صاحب كليني11, اينان رأس در و ميكند تجلي ثان محد فعاليت
ه مÄا حضور و ظهور عصر به بودنش متصل سبب به و مÆلفش وثوقبودن مورد سبب به

/19ì ص Ç 12

است12/ اثناعشريه اعتماد مورد
قدرت با Hمخصوص و كرد پيدا ادامه حديث مجموعههاي پديدآوردن چهارم قرن در
اينكه به ه توج با بهويژه يافت; كمسابقهاي شكوفايي ع تشي مذهب, شيعه بويهي آل يافتن
جاي (به نجف يعني شيعي مهم مرا كز از يكي دانستند/ مسدود را اجتهاد باب سنت اهل
و فكÇري همÇم مÇركز دو آن, از پÇيش يÇافت/ توسعه و تأسيس دوران همين در  كوفه)

بغداد/ و قم داشت: وجود ع تشي براي فرهنگي
از بÇود/ محافظه كارانÇه ه مÄا روزگار از هم قم حديثگراي يا سلفي مدرسهي روش
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بÇن شÇاذان رضا(ع), امام تا صادق(ع) امام اصحاب از بنآدم زكريا آن: معروف رجال
ابوجعفر جواد(ع), امام و رضا(ع) امام اصحاب از هاشم بن ابراهيم ابواسحاق و جبرÄيل
رضا(ع) امام از كه ون قمي (شيخ عامر بن عيسي بن د محم بن احمد و عطار يحيي بن د محم
مÇيتوان مÇيان آن از است/ قمي حسن بن حسين و كرد) مالقات را عسكري(ع) امام تا
كتاب كه انگاشت قم) Hمخصوص و ايران (در ه امامي فقه س سÆم را صفار حسن بن د محم

/199 ص Ç 1

است1/ بوده كليني الگوي و پيشاهنگ ي حد معروفشبصاÄرالدرجاتتا

ق/ / ه 329 متوفي Ç 2

كÇه است قÇمي2 بÇابويه بÇن حسين بن علي مكتب, اين تهاي شخصي مهمترين از
عالي مقام و بوده, ثقه قدر آن وي ميباشد/ حديث در نظاير" جمع و اسانيد "طرح مبتكر
تكÇيه [شرايÇع] او رسÇالهي به نداشت, وجود نص كه مساÄلي در كه داشته علم و دين در

ق/ / ه 381 متوفي Ç 3

بÇغداد تا خراسان از و يافت شهرت صدوق3 شيخ پسرش وي, رحلت از پس ميكردند/
"رÇÄيس بÇود, زيÇاد بسÇيار ثان محد عدد كه زماني در او گرفت/ قرار شيعيان وثوق مورد
هÇمانند و اطÇمينان مÇورد مرجع وي الفقيه اليحضره كتابمن و شد ناميده ثين" المحد
ما نزد صحيح <حديث گويد: جزايري اهللا نعمت د سي كه طوري به شد/ ي تلق كافي  كتاب
كÇه روايÇاتي صÇحت بÇر صÇدوق و كليني و باشد/// ثابت درستياش كه بود حديثي قدما

/202 ص Ç ê

فتاوايش بعضي كه گرفتهاند ايراد صدوق بر اين, وجود با كردهاند>4/ تصريح آوردهاند,
از فتاوي, اينگونه در لذا استو نكرده اعتماد آن بر او جز كسي كه است اخباري مبتنيبر

/201 Ç 202 ص Ç ë

و مÇيكرد مÇخالفت ه مÄا حق در غلو با صدوق است5/ رفته بيرون ه امامي طايفهي اجماع
تهمتانگيز و [غاليگري] "ارتفاع" را ه مÄا از عادات خوارق نقل كه بود قم سلفيان مظهر
از پيروي به صدوق ميراندند]/ خود نزد از را غالي شخص شبههاي اندك به [و ميدانستند
از نÇاشي سهو با ه البت كه نوشت كتابسهوالنبي الوليد, بن الحسن بن د محم استادش نظر
بÇر را صÇغيره حتي ظاهريانه, و سلفيانه گرايش اين با نيز و دارد/ فرق شيطان وسوسهي
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همهي او نظر به ميداد/ نسبت تش نبو از قبل به را آدم گناه و ميدانست جايز گذشته انبيا¾
ايÇن نشدهاند/ مرتكب صغيرهاي و كبيره و هستند معصوم ت نبو به رسيدن از پس انبيا¾
همچون صدوق حال, هر به است/ گرفته قرار اعتراض مورد اجتهاديون سوي از ديدگاهها

ميشود/ شمرده اخباريون قدماي از  كليني

ق/ / ه 339 متوفي Ç 1

صاحب نعماني عقده1, ابن نيز عراق در بلكه نبود; قم به منحصر حديث مدرسهي اما

/3ê2 سال به تأليف Ç 2
ق/ / ه 3ë2 متوفي Ç 3
ق/ / ه 3ì8 متوفي Ç ê

اما ميكردند/ دنبال را حديث زراري4 ابوغالب ي تاحد و كوفي3 ابوالقاسم  كتابغيبت2,
كÇه دارد عÇباراتÇي نÇوشته) استقامتش دوران (در مهياالستغاثه مقد در كوفي ابوالقاسم
قرار آن در او كه را محيطي دستكم يا شيعي و اسالمي محيط اجتماعي و فكري واقعيت
تÇعطيل بر گويي) (و هستند نفس هواي پيرو <بيشترينشان ميداد: نشان است, داشته
پرا كنده آرا¾شان كردهاند/// سازش حالل شدن حرام و حرام شمردن حالل و الهي احكام
چÇيزهايي خÇود از نهاده, كنار را احكامقرآن سرگردانند/ شبهه و شك وادي در و است
اخبار حامالن و آثار ناقالن كه تي سن يازيدهاند/ دست بدعت اهل آثار به و كردهاند وضع
شÇيعهي ميان را اجتهادي تمايالت پيدايش عبارات همين نيست>/ بينشان در بپذيرند,

/208 Ç 209 ص Ç ë

ميدهد5/ نشان عراق
پس است/ كليني معاصر عماني, عقيل بن حسن شيعه, مجتهدان نخستين از  گفتهاند

ق/ / ه 3ì3 متوفي نعمان, بن محمد Ç ì
ق/ / ه 381 متوفي Ç 7

صاحب قول به كه ميرسيم الجنيد7 بن احمد بن د محم به آنگاه شيعه6, ابوحنفيهي به او از
اصÇول و نÇهاد را شريعت احكام در اجتهاد اساس كه است كسي ل او> الجنات روضات

از تبعيت در جنيد <ابن است: گفته نيز و كرد>/ ي تلق ظن حسن به را سنت] [اهل مخالفان
يه نÇظ اسÇتنتاجات بÇر و كÇرد عمل حنفي قياس به و رفت/// افراط به [فقهي] فاسده آرا¾
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/210 ص Ç 1
فÇقيهان و بÇزرگان نÇيست/ صواب به چندان جنيد ابن دربارهي داوري اين كردهايم, ياد پيشتر چنانكه Ç 2
پÇاورقي ص 30 ,ê شماره پÇژوهش, آينهي دانستهاند/(ر/ ك: تأمل قابل جنيد ابن دربارهي را داوري اينگونه

است/ مجله دفتر افزودهي 3 و ê پاورقي /(19 شمارهي

جاي به و شد كمتر و كم عراق در حديث مدرسهي به تمايل بدينگونه نمود1>2/ اعتماد
نÇهد, بÇنياد منطقي پايههاي بر را فقه نيز و عقيدتي مباني ميكوشيد كه عقلي مكتبي آن

ق/ / ه ê13 متوفي Ç 3

آغÇاز بÇود) خودش زمان در ه امامي رأس ( كه مفيد3 شيخ دست به ل تحو اين آمد/ پديد

/211 Ç 212 ص Ç ê

جهات اما داشت4/ قياس و رأي و اجتهاد ضد و سلفيگرايانه جهات كه گرايشي  گرديد/

ق/ / ه ê3ì متوفي Ç ë

تÇمايالت او رسÇانيد/ خÇود اوج بÇه و بÇرد پÇيش مرتضي5 د سي شا گردش را مفيد عقلي
رد را آحاد اخبار او داشت/ توأمان عقالني روش با را عماني و الجنيد ابن آزاديگرانهي
مخالف اصولي امامي يك و كرد نيز فقه در اجتهاد به دعوت مفيد وفات از پس و  كرد

/212 Ç 213 ص Ç ì

ار نÇيز مÇرتضي ه تÇالب گرفت6/ قرار انتقاد مورد الجرم و شد شناخته اخباريان و محدثان
نص يت اهم بر Âمتقاب گاه و دارد اجتهاد به كلي گرايش گاه نيست: خالي روش دوگانگي

ميكند/ تأ كيد

ق/ / ه êì0 متوفي Ç 7

مفيدفرا گرفتو از را كالم علم كه ميرسيم طوسي7 شيخ شا گردش به مرتضي از پس
ميرسيد/ شيعي مجتهد سيصد به شا گردانش تعداد خود او كرد/ شا گردي نيز مرتضي نزد
در كÇه است آن سÇبب و نÇيست كÇالمي مرتضي اندازهي به طوسي حركت نقطهي ه البت
و رفت بÇين از آلبويه قدرت و آمد پديد سياسي تكانهاي و عقايد اضطراب او دوران
قÇرار قشÇريون حمله مورد بغداد عقلي مدرسهي و شدند قدرت صاحب سني سلجوقيان
و بردند يورش بود, آنجا در هم طوسي خانهي كه كرخ شيعي مركز به جمله از  گرفت:
بهناچار طوسي و شد ممنوع نمازجمعه برگزاري از شيعه زدند/ آتش را كتابخانهاش و خانه

/21ë ص Ç 8

كرد8/ منتقل نجف به را خود فعاليت ق/ / ه êê8سال در
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از بسÇياري كÇرد/ محافظه كارانÇهتر را او گرايش گويي نجف, به طوسي شيخ انتقال
هم به و پيراست را عقلي و سلفي روش دو پذيرفت/ بود, كرده رد مرتضي كه را احاديث
كÇه بÇود ميانهاي خط اين و نمود تعديل را افراطي آزاديگرايي آن و ساخت نزديكتر

/21ì ص Ç 1

يافت1/ ادامه قرن يك
را شÇيعه) ليÇهي او حÇديثي (مÇجموعههاي اصÇول در شÇده نÇقل اخبار طوسي شيخ
قان حقÇم باشند/ هم باطلي آرا¾ صاحب اصول, آن نويسندگان بعضي گرچه ميپذيرفت;
شمردهاند فقه مدارك مسلم اصول از را طوسي شيخ اثر كتابتهذيبواستبصار دو شيعه
شد, زده آتش و بود شيعه آثار از السورين" "بين كتابخانهي در آنچه زبدهي ميگويند و

/217 ص Ç 2

است2/ شده نقل زياد و بيكم شيخ كتاب دو در
[اهل مخالفان از عادل راوي خبر حتي و بازگردانيد را "خبر" اعتبار طوسي بدينگونه

/218 ص Ç 3

كتاب در حال اين با ميكرد3/ رد را آحاد اخبار به عمل گاهي گرچه پذيرفت; هم را سنت]
همان از تعبير (نه لفظ عين به را اخبار عين است كوشيده و است صرف اخباري النهايه

نشود/ استيحاش باعث تا بياورد ديگر) لفظ به معنا

ق/ / ه ë1ë از بعد متوفي Ç ê
ق/ / ه ëê0 متوفي Ç ë

گÇرايش طوسي, شيخ نوادهي طوسي5, ابونصر و طوسي شيخ پسر طوسي4, ابوعلي

ق/ / ه êê7 Ç ë90 Ç ì

ميراث پيراسته كردن سلجوقي6 دوران طي مكتب اين فعاليت دادند/ ادامه را نجف مكتب
بود/ تقليد براساس اثناعشريه مذهب تثبيت نيز و پرا كنده اجتهادات از بود قبل نسل

الفÇقيه, اليÇحضره كتابمن كافي, اصلي: كتاب چهار خصوص به مرحله, اين در
قول به و گرديد مهجور ديگر گذشتهي اصول و شد واقع مراجعه مورد تهذيبواستبصار

ق/ / ه êì0 متوفي Ç 7
ق/ / ه 72ì متوفي Ç 8

از بسياري حال هر به هرچند رفت/ ميان از حلي8 مهي عال و طوسي7 فاصلهي در بعضي
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ق) / ه ë98يتوفÇم حÇلي ادريس ابÇن از ي جد (شروع اجتهاد آغازين اعصار در اصول

/22ê ص Ç 1
ق/ / ه ê81 متوفي Ç 2

ابوالمكارم و البراج2 ابن مانند كساني هم ادريس ابن حركت از پيش است1/ بوده موجود

ق/ / ه ë8ë متوفي Ç 3
/22ê ص Ç ê

بودند4/ عقلي گرايش داراي ي حد تا شيعه فقيهان از زهره3 بن
را بسياري اخبار دطلبانه تجد جنبش يك با كه است كتابالسراÄر مÆلف ادريس ابن
او زمÇان از و نگÇهدارد باز ميشد, بسته داشت Hتقريب كه را اجتهاد باب كوشيد و كرد رد
كه ميشود حله مكتب در عقلي گرايش از ديگر مرحلهي يك وارد اثناعشري انديشهي

/22ì ص Ç ë

است5/ بغداد سقوط از پس آن شكوفايي
جمله آن از ميكردند; دفاع شيعي سلفي فكر از كه داريم را كساني فاصله اين در البته

ق/ / ه ììê متوفي Ç ì

اصÇخ عÇقايد مÇيكوشد و است قÇرآن و اخÇبار بÇر تكÇيهاش طاووس6 ابن ين رضيالد
مÇهدي غÇيبت زمÇان طول متعه, حليت رجعت, به عقيده صحابه, به ض تعر) اثناعشريه

بزند/ كنار را معتزلي گرايشهاي و كند ثابت احاديث و آيات با را است) زنده كه [عج]

لذا امامان/ پيغمبران, فطرت, از: است عبارت معرفت پايههاي طاووس ابن نظر در
عقلي همين نه مگر ميپرسد: و ميكند رد را متكلمان روشهاي از استفاده و ظن, به عمل
بت عÇقل, آن وجÇود بÇا چرا پس داشتند/ نيز مشركان ميكنند, تكيه آن بر متكلمان  كه

/230 ص Ç 7 و 8

وارستند7/ جهل از تا فرستاد پيغمبر و فرمود ل تفض خدا آنكه تا ميپرستيدند
راه خÇود بÇه تÇرديد كالم به اشتغالش در مرتضي د سي بر انتقاد از ي حت طاووس ابن

/231 ص Ç 9

داشت9/ ا كراه دادن فتوي از نيز خود و نميداد8
جÇمله آن از داد/ مÇيدان بيشتر آزاديگرايانه و عقلي گرايش به كه آمد پديد عللي
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ق/ / ه ìëì سال در Ç 1
ق/ / ه ì9ê سال در Ç 2

و غÇازانخÇان2 آوردن اسÇالم مÇذهب, امÇر در مغوالن بي بيتعص و بغداد1 سقوط است:

ق/ / ه ì9ì سال به Ç 3

و بÇود ع يÇتش بÇه متمايل كه بايجوبخش طرمازبن فرمانروايي حله3, و عراق از بازديدش

ق/ / ه 71ì متوفي Ç ê

غير يا حلي مهي عال تبليغات و بحثها اثر بر رسمي بهطور خدابنده4 شدن شيعه باالخره
آن/ از

ق/ / ه ì72 متوفي Ç ë

نÇبايد شيعيان ميان آزادانديشي تشويق در را طوسي5 ين نصيرالد خواجه مهم نقش

لÇاه لمÇع طÇالب هر به طوسي بود/ توأم هم مالي سياست با كه Hمخصوص كرد/ فراموش
درهم يك فقه علم طالب هر به و درهم دو روزي طب دانشجوي هر به و درهم سه فلسفه

/231 Ç 233 ص Ç ì

ميداد6/ مستمري درهم نيم حديث علم طالب هر به و
تÇمايل ع يÇتش روي بÇه فÇلسفهها و افكار در گشودن به كه بودند هم ديگري  كسان

ق/ / ه ì79 متوفي Ç 7

و كÇالمي گÇرايش حÇله عÇالمان Hغالب اما بحراني7/ ين كمالالد است: جمله آن از داشتند;
جهم بن د محم و حلي) مه عال (پدر حلي ر مطه بن يوسف جمله آن از كه داشتند اصولي

ق/ / ه ì89 متوفي Ç 8
ق/ / ه ì7ì متوفي Ç 9

برد/ نام ميتوان را حلي9 ق محق نيز و شيعي8 مجتهد حلي سعيد بن يحيي و حلي
را حكم مختلف وجوه به رسيدگي و ميكرد احتياط خيلي فتواهايش در ق محق ه البت
حÇليان بÇين دقÇيق و محافظه كارانÇه گرايش نمايندهي بتوان را او شايد و ميكرد توصيه
بÇودن معلق و حكم عليت بر نص طوسي, و مرتضي از تبعيت به ق محق هرچند دانست/
را "عقل" او كه نيست آن بر دليل اين اما ميداند; حكم ثبوت موجب علت آن بر را حكم

باشد/ نهاده سنت و كتاب كنار در
االبÇحاث كتابتنقيح مÆلف معروف كمونه ابن حتي كه بود آزادمنشي محيط حله
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كÇه بÇود ي وÇج چÇنين در و گÇريخت آنجÇا بÇه بÇغداديÇان ب عصÇت الثالثاز عنالملل

ق/ / ه 72ì متوفي Ç 1

بزرگ استادان نزد و يافت پرورش حلي1 مهي عال يعني حله, مكتب رجال برجستهترين
و شد مرجع حديث و كالم و فقه در خودش كه آنجا تا خواند درس المشرب مختلف و
تفكر در عقلي شكوفايي مظهر مه, عال پرورد/ بسياري شا گردان و آورد پديد ي مهم آثار

/2ê0 ص Ç 2

كه نيست عجيب و است2/ سنيان سلفيگري مظهر كه تيميه ابن مقابل در است/ اثناعشري
نوشتند/ هم عليه كتاب و داشتند بحث هم با دو اين

ق/ / ه ì72 متوفي طاووس, بن احمد ين جمالالد استادش: يا Ç 3

و حسن موثق, صحيح, به را اخبار بار نخستين كه است بوده فردي نخستين مه3 عال
سلفيان نظر در و است رضايتبخش اصوليون و عقليون گروه براي كه كرد تقسيم ضعيف

/2ê1 ص Ç ê

بدعتآميز4/ اخباريان و
و كرده نقل آن انكار بر را عترت اجماع طرفي از است: د مرد قياس مورد در مه عال
ميگويد آشكارا و است نموده اثبات را اولويت قياس و منصوصالعله يت حج طرفي از
استصحابهم دربارهي است/ بودنعلت منصوص حكم در ظهورعلت, علتو ثبوت  كه
خود حال بر باقي چيز هر كه چرا باشد; ت حج آن كه است اين واقع به <قريب است:  گفته

/2ê3 Ç 2êê ص Ç ë

است>5/ بينياز مÆثر از
آن از رفتند; را او راه اما نداشتند, را او وسيع و عميق معلومات گرچه مه عال پيروان

ق/ / ه 7ëë متوفي Ç ì
ق/ / ه 771 متوفي Ç 7

در عقلي مدرسهي بنيانگذار ا ام الحسن7/ دبن محم پسرش و الكاشاني6 علي است: جمله

/78ì م/ Ç 8

بÇود, كÇرده ذ كÇر مه عال آنچه بر احكام عقلي داليل بر كه است ل8 او شهيد عامل جبل

/2êì ص Ç 9

افزود9/ مورد چندين
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ق/ / ه 790 متوفي Ç 1
ق/ / ه 82ì متوفي Ç 2

ل او شهيد شا گرد كه سيوري2 مقداد عتاÄقي1 ابن از عبارتند حله مدرسهي شارحان

ق/ / ه 8ê1 متوفي Ç 3

ميراث بودن عظيم هم شايد و سياسي اضطرابات شايد و//// حلي3 د محم بن احمد و بود هم
ركود نوعي و آيد پديد آمد, پديد طوسي از بعد آنچه مثل شرايطي كه شد باعث مه عال

شود/ احساس
و سني حوزههاي در چه ادب, و علم بازار كساد با عراق در نهم قرن در حال هر به

/2ê8 ص Ç ê

حروفيان و مشعشعيان كه است شرايطي چنين در هستيم4/ مواجه شيعي حوزههاي در چه
كنند/ جذب را ه امامي از هاي عد ميتوانند

و جديد معناي در اجتهادي يا اصولي را حله مدرسهي گرايش نميتوان همه اين با
هي عام و بودند اقليت در حليان Á او اخير, اخباريان از يكي قول به زيرا انگاشت; ر متأخ
وانگÇهي نميپذيرفتند/ بودند, گرفته حنفيه از تعديالتي با اينان كه را اصولي آن عالمان
و ميكرد قبول را استصحاب يكي نداشتند: فاقنظر ات اصول آن به عمل در هم حليان خود

را/ اجتماع و اجماع همچنين و ميكرد رد ديگري
اخÇباريان مÇقابل در بÇناميم, د>  جدÔم <اخباريان است بهتر را حله مدرسه سران پس

/2ê9 Ç 2ë0 ص Ç ë

گذارده را آن بناي سنگ ل او شهيد كه عامل جبل به حله مدرسه ميراث حال هر به سلفي5/
مÇجتهدان و آمÇد پÇديد آنجا در كمنظير (فقهي) علمي جنبش يك و يافت انتقال بود,

/2ë1 ص Ç ì

ساخت6/ بينياز لحاظ اين از را صفويه دولت كه پرورد بسياري

ق/ / ه 90ë Ç 930 از حكومت Ç 7

كتابهاي تعداد و داشت صوفيانه رنگ بيشتر نخست صفوي7 اسماعيل شاه قيام
مÇالحظه نÇبود/ مÇوجود ايÇران در موقع آن در اثناعشري عالمان و استادان و الزم فقهي
را حلي مهي عال ازقواعداالحكام ل او مجلد داد دستور قاضي زيتوني نصراله كه ميشود
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/2ëê ص Ç 1

ÇÇ صÇفويان دعÇوت بÇه هÇم شايد ÇÇ عامل جبل علماي لذا دهند1/ قرار تعلم و تعليم مدار
شÇيخ مÇنصب به كامل اختيارات با آنان از بعضي حتي كردند/ ايران به مهاجرت آهنگ
براساس را صفوي دولت بناي و كرده عملي را خود نظريات توانستند و رسيدند االسالمي
صÇوفيانه گÇرايش از كÇه شد پيدا عمل در هم بدعتهايي كنند/ پايه گذاري شيعه مذهب
فايده هم ع تشي به اسماعيل شاه قان, محق از يكي قول به ميگرفت/ مايه جنبش (عاميانه)
كÇه بود اين ضررش و كرد زياد را شيعيان تعداد كه بود اين فايدهاش زيان/ هم و رسانيد
طريق تنها اسماعيل شاه كه داد انصاف بايد ه البت بود/ شيعه بدنامكنندهي او كارهاي بعضي
دست نيز دستهجمعي دعوتهاي و تبليغ به بلكه نگرفت, پيش ع تشي گسترش در را زور
بويه آل زمان از كه است حسين(ع) امام تعزيهي مراسم ادامهي و احيا¾ جمله آن از زد;

/2ëë ص Ç 2

بود2/ شده رسم
كÇردند/ عÇامل جÇبل و نÇجف از شÇيعه عÇلماي جÇذب به شروع تدريج به صفويان

ق/ / ه 930 Ç 98ê Ç 3

در كرد/ پيدا وسعت بود پدرش از مذهبيتر كه طهماسب3 شاه زمان در كار اين Hمخصوص

ق/ / ه 9ê0 متوفي ثاني محقق Ç ê

اعالم دولت حقيقي صاحب غايب(عج) امام نايب عنوان به كركي4 علي شيخ دوران اين
و بود صرف اصولي و مجتهد يك ثاني ق محق گرفت/ بهدست را واقعي اختيارات و شد
قطيفي ابراهيم شيخ جمله آن از نپسنديدند/ معاصرش شيعه علماي از بسياري را او مسلك
را طÇهماسب شÇاه هديهي ابراهيم شيخ بودند/ شده ايران روانهي نجف از هم با كه است
بهتر تو نه و است معاويه از بدتر طهماسب نه كه كرد اعتراض او بر علي شيخ و نپذيرفت

/2ë7 ص Ç ë

شÇيخ ه تÇالب مÇيپذيرفت5/ را معاويه هداياي حسن(ع) امام كه درحالي حسن(ع)/ امام از
او مÇقابل در شيعه علماي ديگر و ابراهيم شيخ و داشتند دولتي قدرت اطرافيانش و علي

/2ë9 ص Ç ì

چه سر بر علي شيخ و ابراهيم شيخ اساسي اختالف نيست معلوم و نبردند6 پيش از  كاري
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شÇيخ دولتÇي فÇتاواي از بعضي بر ايراداتش و ابراهيم شيخ پيشگي زاهد ه البت است/ بوده
كرد? ي تلق اخباري و اصولي اختالف نوعي را اين ميتوان آيا اما دارد/ را خود جاي علي,
ادله بر آشكاري صورت به را عقل دليل و بود افراطي اصولي يك Hممسل علي شيخ زيرا

/2ì1 ص Ç 1

ت شد آن به هم را اجتهاد اما نبود, محض اخباري و سلفي گرچه ابراهيم شيخ ولي افزود1/
ي تجز به قاÄل آن در و ميكرد ي تلق غيبت زمان ضرورت يك را آن بلكه نميكرد/ تأييد

ق/ / ه 118ì متوفي Ç 2

موضع بحراني2 يوسف شيخ معتدل اخباري عالم بعدها كه اينروست از بود; تشكيك و

/2ì1 Ç 2ì3 ص Ç 3

ميكند/3 تأييد ثاني) ق محق) علي شيخ برابر در را ابراهيم شيخ
افÇتادند/ پÇيش يÇارانش و ثاني ق محق و شدند زده عقب طرفدارانش و ابراهيم شيخ
غيرمستقيم نتيجهي را ثاني شهيد شهادت حتي شيعه اخباري علماي كه ميشود مالحظه

/2ìê ص Ç ê

فن در تأليف Hمخصوص ميدانند4/ عامه علماي نزد ايشان شا گردي و آنان مسلكي عقلي
ي تلق سنت اهل از تقليد گرفت انجام ثاني شهيد بهدست ع تشي عالم در بار نخستين كه درايه

است/ شده
نيازي آنها بررسي در و است د م عتÔم و متواتر شيعه احاديث مسلكان اخباري نظر به

/2ìë ص Ç ë

در اما است; شده عنوان Gبعد كه است انتقاداتي اينها نيست5/ مرسوم روشهاي اعمال به
شدن دولتي از كه آمد وجود به جبل علماي بعضي ميان پارسايانهاي گرايش زمان, همان
عبدالصمد بن حسين شيخ جمله آن از نداشتند/ خوشي دل دنيا به آنان شدن آلوده و علما
و كرد رها را آن سپس و رسيد هم شيخاالسالمي مقام به كه است بهايي) شيخ (پدر عاملي
دنيا ا گر و بيا بحرين به ميخواهي دين <ا گر نوشت: پسرش به آنجا از و رفت بحرين به

/2ìì ص Ç ì

بر حسين شيخ بمان/>6 ايران در دنيا نه و ميخواهي دين نه ا گر و برو هند به ميخواهي

/2ì7 ص Ç 7

داشت7/ اعتراضي هم علي شيخ فقهي آرا¾ بعضي
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ق/ / ه 99ì Ç 1038 حكومت Ç 1

ايران, داخل علمي حوزههاي و آمد پديد مذهبي نسبي تسامح عباس1 شاه زمان در

/2ì9 Ç 27ë ص Ç 2

شد2: آشكار فكري گرايش سه و دادند بيرون را خود تربيتشدگان
ميرفندرسكي و صدرا مال و ميرداماد امثال فلسفه گرايي; #

بخارا/ در ق / ه 997 مقتول Ç 3
ق/ / ه 993 متوفي Ç ê

و داشت, اردبيلي4 س مقد و شوشتري3 عبداهللا مال مانند نمايندگاني كه اصولي; فقه #
بود/ گراييده ضعف به شيوه اين ه البت

آن يت اهم صاحبمعالم حتي كه اخبارگرايانه; و محافظه كارانه فكر به بازگشت #
روش از هÇم روي بÇه اصÇفهان االسÇالم شيخ و متفنن عالم بهايي شيخ مينمايد/ تأييد را

ميدادند] لقب المجتهدين خاتم را او [ گرچه مينمود/ جانبداري محدثين
نÇخست دهÇد/ رخ اخÇباري شديد عكسالعمل يك كه بود آماده زمينه هم روي به

برميخوريم: پرداختند حديث احيا¾ و نشر به كه بهمحافظه كاراني
ظÇهور بÇعد الشÇيعي الحديث نشر من <اول بود/ الحسن دبن محم درويش از آن شروع
مÇن تفسيرها يتحقق لم متي بها العمل ترك و القرآن/// ظواهر لحجي¹ Gمنكر كان الصفوي¹/// الدول¹

/277 ص Ç ë
ق/ / ه 1019 مقتول Ç ì
ق/ / ه 1009 متوفي Ç 7

بن حسن شيخ مدارك7, صاحب د محم د سي شوشتري6, نوراهللا قاضي او از پس االخبار>5/

ق/ / ه 1011 متوفي Ç 8
ق/ / ه 1028 متوفي Ç 9

و كÇرد مÇنتشر را حÇديث او بار لين او شيراز در كه بحراني9 ماجد Hمخصوص ين8, زينالد

ق/ / ه 1028 متوفي Ç 10

معروفاند/ رجاالن و ثان محد از استرآبادي10 د محم ميرزا باالخره
عالمان Hعمدت كه ÇÇ زمان آن اصولي مجتهدان بر انتقاد در اينكه ه توج قابل نكتهي

/201 Ç 202 ص ,9 ج ;70ì ص ,1 ج صدرا, مال اسفار به ارجاع با ,279 ص Ç 11

همرأيند11/ حديث اهل و فلسفه اهل ÇÇ بودند دولتي
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از را خÇود فكري حمالت صفويه مخالف و ع تشي مخالف انتقادگران اينكه به نظر
و اخباري ديدگاه از ع تشي مدافع استرآبادي امين د محم ميكردند; آغاز شريفين حرمين
همان از را خود اخباريانهي قيام نيز دولتي) مجتهدان ديگر عبارت (به اصوليان مخالف

/280 Ç 281 ص Ç 1

كرد1/ آغاز جا

ق/ / ه 1033 متوفي Ç 2

خÇويش, ديÇدگاه از مÇيكوشد المÇدينه كÇتابفÇواÇÄد در استرآبÇادي2 امين د محم
از كÇه آرايÇههايي از را آن و بÇرگردانÇد خÇود صحيح جايگاه به را اثنيعشري انديشهي
طÇريقهي كÇه ÇÇ يقين به عمل و يقين به اخبار راه از و بپيرايد پيوسته, بدان مطلق اجتهاد

ق/ / ه ì7ì متوفي Ç 3

مجتهد كه حلي3 محقق كتاب از ي حت و ميتازد مجتهدان بر او برسد/ ÇÇ است بوده سلف
بر تأ كيد و خودسرانه فتاواي عليه اخطار و هشدار و اخبار متابعت مبنيبر فقراتي بوده,

/282 ص Ç ê

ميكند4/ نقل احتياط
هم نجف در و داشت كافي بهرهي فلسفه از و بود شيراز تحصيلكردهي د محم ميرزا
اصليقرآن مركز كه ÇÇ مكه و مدينه در و يافت دست عامل جبل مدرسهي علوم حاصل بر
به است كتاب همان خالصهي ( كه شاهيرا ودانشنامهي المدينه ÇÇفواÄد بود حديث و

/283 Ç 28ê ص Ç ë

آن: مطالب چكيدهي اينك كرد5/ تأليف فارسي)

ق/ / ه 381 متوفي Ç ì
ق/ / ه ë98 متوفي Ç 7

كه ميتازد ادريس7 ابن و جنيد6 ابن و كليني) (معاصر عماني عقيل ابن بر نخست Ç
بÇدينسان و كÇردند مساÄل تفريع ظن, و قياس راه از و نهادند بنياد را (شيعه) فقه اصول

مجتهدانند/ سلف آنان,

ق/ / ه 72ì متوفي Ç 8

از خÇروج سÇبب بÇه كÇه بÇرميشمارد را لغÇزشهايي حÇلي8 مهي الÇع براي سپس Ç
است/ شده دچار بدان عشريه اثني قدماي طريقهي
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ميكند/ حمله فراوانش اجتهادات و ثاني) ق محق) كركي علي شيخ به سپس Ç

ق/ / ه 78ì م/ Ç 1
ق/ / ه 9ìë م/ Ç 2

, ظن به دو آن عمل و اخبار صحت در ثاني2 شهيد و ل1 او شهيد تشكيك بر نيز و Ç
ميزند/ طعنه

ق/ / ه 993 متوفي Ç 3

است/ كرده رد را اخبار تفسيرقرآنبراساس كه ميكند مالمت را اردبيلي3 آنگاه Ç

ق/ / ه ì7ì متوفي Ç ê

شÇيخ نيز و بازگشت, قدما طريقهي به عمر اواخر در كه را حلي4 محقق مقابل, در Ç

/28ë ص Ç ë

ميستايد5/ را زينالدين بن حسن
چيست? استرآبادي امين د محم فكري روش ببينيم ا كنون

تÇفسير هسÇتند/ مÇعصومين كه علمقرآن اهل سپس است; تشريعي ل او اصل قرآن,
ازقرآن استنباط حق كسي و باشد صريح اثر و نص طبق بايد احكام) آيات جمله قرآن(از
بدو ه مÄا سلسلهي كه است پيغمبر آن و است خطابقرآنبوده مورد كه همان مگر ندارد/
جمله اين بر استرآبادي تأ كيد كرد/ درنگ توقفو بايد اينصورت غير در مييابد/ پيوند
هدف تنها هم, كار اين و سازد بركنار تشريعي فعاليت از را بشر عقل كه است جهت آن از

/288 Ç 289 ص Ç ì

زمانهاست6/ و مكانها همهي در سلفيان
هم اين بنديم/ كار به را عترت روايات بايد ما و هست منسوخ و ناسخ نبوي سنت در
صحبت اينكه و معصوم قول با مگر كرد آن ظواهر به حكم نميتوان كه مانندقرآناست
حكÇمي واقÇعهاي هر براي خداوند كه دانست بايد ميشود, جديده" وقايع و "حوادث از

/290 ص Ç 7

طلبيد7/ را آن بايد و است (معصومين) دين حافظان نزد كه قطعي دليلي با ن معي دارد
هÇيچ پس مÇعصوم/ اال نÇيست, درامان خطا از احساس, از دور مساÄل در كس هيچ

معصوم/ طريق از سنت و كتاب مگر نيست, احكام به رسيدن براي راهي
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زيرا ميداند/ ضروريات از را اين اما دارد; قبول را عادي استصحاب نيز و النسخ> يرد ان الي النص <استصحاب Ç 1
/(291 Ç 292 (ص القيام¹ يوم الي حالل محمد حالل است: ثابت شريعت استمرار معني به

براÄت اصوليان1, نزد مصطلح معناي در استصحاب يه, ظن استنباطات ه, عقلي مات مقد

مرسله مصالح به عمل و ندارد) حكم اسالم فرض, به بنا كه اسالم(درجايي از قبل شريعت به عمل مانند Ç 2
است/ آن اضداد از نهي مستلزم شيÃي به امر Âمث هست, اختالف آنها در كه متالزماتي به ك تمس و

رد هÇم قÇدما مÇيگويد و مÇيكند, رد امÇين د محم را و///2 مجتهدين اجماع قياس, ه, اصلي

هÇرگاه كه هست امامصادق(ع) از روايتي [و است/(293) داشته اجتهاد رد در كناب ايان بن عيسي Âمث Ç 3
/(27ë ص اوست/ ظن او, حكم چه نيست; پذيرفتني هم باز اÄمه حكم با مطابق كند حكمي مخالف,

 كردهاند3/
ا گر بلكه نميدادند; قرار مال ك را ظن" "حجيت و اجتهاد" "ملكهي اصحاب, قدماي
ميكوشد امين د محم اساس اين بر ميشمردند/ معتمد را او بود, كرده توثيق را كسي امام

/29ê ص Ç ê

است داير امور است/ كامل شريعت بدينگونه نمايد4/ اثبات را اربعه كتب روايات صحت
تمام ا گر كرد/ توقف آنها برابر در بايد كه شبهاتي و آشكار حرام و آشكار حالل ميان
تا داشت يقين آنها به ميتوان حكم براي يعني است; قطعي Hغالب نباشد, صحيح هم اخبار
اين داردو واحد حكم قضيه هر در شريعت كه شود ثابت شودو گذاشته كنار ظن" به "عمل
داده توضيح امين د محم اينرو از و است اخباريان و اجتهاديان بين مهم اختالف نقطهي

است: نوع دو يقين  كه
است/ حكماهللا فيالواقع حكم, اين اينكه به يقين Ç 1

قاÄم(عÇج) ظهور از پيش و شده وارد معصوم از حكم اين اينكه به عادي يقين Ç 2
است/ عمل قابل

را بÇيشترش و مÇيكردند تقسيم ضعيف و صحيح به را اخبار قدما, كه اينجاست از

بÇاشد, مÇمنوع آنÇان از يكÇي ا گر و است "صحيح" روايت باشند, عادل سند سلسلهي روات همهي ا گر Ç ë
غÇير در است; "مÇوثق" روايت بÇاشد, عÇادل غÇيرشيعي يك سÇند سلسلهي در ا گر و است "حسن" روايت

/(2ì3 است/(ص "ضعيف" روايت اينصورت

قبول مورد كه شدند5 قاÄل چهارگانه تقسيم به ر متأخ اجتهاديان و ميدانستند عمل قابل
تÇوسعه را اخÇبار صحت در تشكيك كه است آن براي تقسيم اين زيرا نيست/ اخباريان



589 تشيع مذهب در اخباري انديشهي سير

/29ë Ç 29ì ص Ç 1

دهد1/
امÇين, د حمÇم ÇÇ نÇدارنÇد قÇبول را آن به عمل اجتهاديان كه ÇÇ واحد خبر مبحث در
بÇايد وگÇرنه بÇرسد) تواتر حد به كه باشد داشته تي صح (قرينهي دانسته شرط را صحت

/297 ص Ç 2

اوثق و اعدل و اشهر راوي برحسب است, متناقض اخبار كه مواردي در ورزيد2/ احتياط
توقفو احتياط, اصل سه (ارجا¾)/ وا گذاشت/ امام(عج) مالقات به وگرنه كرد اختيار بايد

/298 ص Ç 3

ميرود3/ كار به خود جاي در يك هر كه است سلفيه اصول از ارجا¾
ميكند رد Hمطلق را ظن نه نيست/ فلسفي كمالپرست امين د محم شد, گفته آنچه در
معلوم را يك هر حوزهي بلكه ميراند, پيش ر مقر محدودهي از خارج را يقين مبحث نه و
جنبههاي ساير آنكه حال شرعي/ نصوص و الهي احكام به است منحصر يقين ميدارد/
در و دارد نوسان اشخاص و مكان و زمان شرايط برحسب كه است ظن عرصهي زندگي
حكم در حيرت ميان ص مشخ بهطور شارع خود كرد/ مراجعه خبرهاش اهل به بايد جايي
گاه و نفي بر را بنا گاهي ( كه غيرشرعي حكم در حيرت و كرد) توقف بايد ( كه شرعي
بÇه اعÇتقاد عÇمل, دايرهي در يعني همه اين است/ شده قاÄل فرق گذاشت), بايد احتياط
Gابد اليقين ينقض <ال است: روايت باقر(ع) امام از چنانكه داشتن/ شرعيه واحدهي حقيقت

/299 ص Ç ê

آخر>4/ بيقين تنقضه لكن و بالشك
(او) حكم فيها لله ليس مسأل¹ جتهاد االء موضوع <ان را اجتهاديون حرف اين امين د محم
را شÇيعه سÇنت اهÇل چÇون ميگويد و نميداند ه موج حكمه> علي Âاص دالل¹ فيها لله ليس
بÇه هاي دÇع نداريÇد>, مستنبط فقه و فقه اصول و ن مدو كالم <شما كه ميكردند سرزنش
سÇرزنش فÇقط ليكÇن مÇيتازد; مجتهدان به راه اين از و شدند مشغول فقه اصول تدوين

/300 Ç 301 ص Ç ë

ه متوج آنها كه ميكند تصريح اما ميشمارد5/ معذورشان بهنحوي ي حت تكفيرو نه ميكند
نشدند/ اخباريين> قدماي كتب اوايل در ه مÄا از منقول اصولي <قواعد
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فÇتوا لفظي, قطعي داللت حد در ميگويد امين د محم است? ممنوع كلي به فتوا آيا
و فيالواقع شريعت صاحب از ورود يكي باشد: داشته صفت دو Hحتم بايد و است/ مجاز
نقل اخباريان قدماي از فتوا اختالف آنچه و است مردود فتوا وگرنه آن/ به جزم ديگري

كردهاند/ عمل معصوم از خود مستند به يك هر كه است جهت آن از شده
صÇاحب مردن با حق" "قول زيرا است/ جايز هم ميت قول به عمل مات, مقد اين با
و است/ كرده ه مÄا از روايت به عمل بلكه مجتهد, نه است مقلد نه اخباري و نميميرد, قول

ميكند/ رد را زنده الشرايط جامع مجتهد تقليد امين د محم كه است جهت اين از

ق/ / ه 120ì متوفي Ç 1

هÇمان در كÇه عÇبدالوهÇاب1 بن د محم از پيش خيلي كه ميكنيم مالحظه بدينگونه

ق/ / ه 1033 متوفي Ç 2

دعÇوت نÇمايندهي استرآبÇادي2 امين د محم كرد, احيا¾ را سني سلفي فكر جزير¸العرب
زيرا باشد/ بيفرهنگي و كوتهفكري از ناشي او نظريات بيآنكه است/ اثنيعشري سلفي
بÇه مÇطلب هÇر در و بÇود علمي همهجانبهي اطالعات داراي و ذوفنون او گفتيم چنانكه
در و نÇيست منكر عادي زندگي در را عقل يت اهم وي ميكرد/ رجوع اصلياش مصادر
هندسه و حساب (مثل باشد احساس دسترس در علم هي ماد كه آنجا است معتقد نيز علم
باشد احساس از دور علم مسألهي كه آنجا اما نميكند/ اشتباه عقل منطق) مباحث بيشتر و
پÇيدا مشÇاجره و اخÇتالف منطقي) قواعد بعضي و فقه اصول كالم, يات, اله مساÄل (مثل
بÇا را باطلي ه عقلي مهي مقد يك كه است فقه فروع و اصول در Hمخصوص اين و ميشود/

ميآيد/ پيش اختالف و ميكنند ضميمه هم به قطعي يا ظني نقلي مهي مقد يك
م مقد اين و است ي حس گرايش داراي ل او حالت در امين د محم كه ميشود مالحظه
بلكه ميداند, بيارزش را منطق اينكه نه نيز دوم حالت در اروپاست/ ي حس فالسفهي بر
بÇلد مÇنطق اينكه نه نيز است/ قاÄل بسيار يت اهم مساÄل اين هي) ماد) موضوعات براي
بÇعضي بÇر ايÇراداتÇي اينكه Hمضاف و بود آموخته نيك را منطق شيراز در او زيرا نيست,

/30ë Ç 30ì ص Ç 3

نيست حواس دسترس در كه موضوعاتي در مباحثه و بحث ميكرد3/ وارد منطقي اشكال
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/307 ص Ç 1 و 2

مباحثهي روش صادق(ع) امام است1/ شده نهي معصومين طرف از كه ميكشد جاهايي به
خÇيز) و (جست قÇفز بÇه را ماصر قيس و احول كالم اما ميكرد; تأييد را حمران و زراره

ميكرد2/ تعبير

/308 Ç 319 ص Ç 3

ميان در هم روي به و ميگيرد3 متكلمان و فالسفه بر بسياري اشكاالت امين د محم
داشت تسلط ه علمي حوزههاي بر قرن دو فكرش طرز كه است اصيل متفكر يك اخباريان

گرديد/ منتشر بحرين و عراق و ايران در شا گردانش وسيلهي به و
را اينان ميشوند, محسوب محدث و دارند اخباري فكر طرز كمابيش كه كساني از

ق/ / ه 1033 متوفي Ç ê
ق/ / ه 1000 Ç 10ê2 Ç ë

العÇاملي5, الحÇر د حمÇم بÇن عÇلي بÇن حسÇن الصÇيمر4, مفلح بن حسين برد: نام ميتوان

ق/ / ه 1009 Ç 10ìê Ç ì
ق/ / ه 10ëë متوفي Ç 7

د يÇس بÇن عبدالعظيم د سي استرآبادي7, مÆمن د محم العاملي6, الحسن بن د محم ين زينالد

ق/ / ه 1003 Ç 1070 Ç 8
ق/ / ه 1009 Ç 107ì Ç 9

خليل د محم العاملي9, ين شهابالد بن حسين شيخ مجلسي8, دتقي محم استرآبادي, عباس

ق/ / ه 1001 Ç 1089 Ç 10

و صاحبتنفيحالمرام قزويني, يوسف د محم اصغر علي شا گردش و القزويني10 الغازي

/32ê ص Ç 11

النجا¸11/ سفين¹
تشÇريع در عÇقل بر اعتماد عدم و بودند پرا كنده زماني, مرحلهي اين در مجتهدان
اخباري گرايش كه شخصي بود/ اثنيعشري متفكران تمام مشترك وجه مساÄل) (تفريع

ق/ / ه 1007 Ç 1090 Ç 12

و حÇديث عÇمدهاش اشÇتغال او است/ كÇاشاني12 فÇيض كÇرد, جÇمع خود در را فلسفي و
صدرا مال زنش شا گردپدر حكمت, ماجدبحرانيودر د شا گردسي درحديث بود/ حكمت
آنچنان عرفان به او تمايل است/ آموخته هم ميرداماد و بهايي شيخ از كه همچنان است/
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ايÇن وي خÇود GاهرÇظ گÇرچÇه دانستهانÇد/ "نوربخشيه" از را وي بعضي كه است معروف
ميكند/ رد را  گرايش

الشهيدي علي ين نورالد جمله از دادهاند/ قرار حمله مورد را او معاصرانش از بعضي

ق/ / ه 10ì8 متوفي Ç 1

است, زده طÇعنه اجÇماع و اجÇتهاد در ايÇنكه بÇر و ميداند الي غز از متأثر را او العاملي1

/297 ص Ç 2

او: نظريات اينك ميتازد2/
است قÇبيل هÇمان از عملش كه كسي بر برقرآنو مساÄل) (تفريع تشريع در فيض
ظواهر به عمل فيض نيست/ "رأي" يقيني, معرفت راه ميكند/ تكيه امام) و پيغمبر (يعني

/321 ص Ç 3

از شديدتر حتي او مينمايد3/ تجويز اوقات بعضي در خبر ظاهر به عمل قياس به قرآنرا
مÇجتهدان مÇصطلحات و اجÇماع و عÇقل دليÇل جÇنبههاي همهي استرآبادي امين د محم

/33ê ص Ç ê

ميكند4/ رد را اصولي

ق/ / ه 1017 Ç 1090 Ç ë

سÇبزواري5, دباقر حمÇم مÇيتوان داشتند, اخباري فكر طرز كه ديگري محدثان از

ق/ / ه 1098 متوفي Ç ì
ق/ / ه 1098 متوفي Ç 7

ايÇنها هÇمهي از امÇا بÇرد, نÇام را شÇيروانÇي7 حسن بن احمد ميرزا و قمي6 طاهر د محم

ق/ / ه 1033 Ç 110ê Ç 8

مÇحسوب شÇيعه مÇحدثان بÇزرگترين از كه است عاملي8 حر حسن بن د محم مشهورتر
(در مÇل Ðاال امÇل و فÇقهي) احÇاديث (در الشيعه آثارش,وساÄل مهمترين از و ميشود,
دارد تأ كيد اخباري طريقهي قدمت بر اخباريان ديگر مانند عاملي حر است/ علما) تراجم

/3ë9 ص Ç 9

كÇوشيده كÇه است كساني نخستين از وي ميداند9/ اصولي ضد را مرتضي و مفيد حتي و
تفاوت اختالف, اين كه دهد نشان و نمايد احصا¾ را اجتهاديان اخباريانو تفاوت تا است

/2ì0 ص Ç 10

ميتازد10/ احكام) (استنباط عقلي ابزارهاي همهي بر آنگاه نيست/ سادهاي لفظي
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ق/ / ه 1033 Ç 1110 Ç 1

او است/ مÇيآمده حسÇاب بÇه معتدل اخباريان از پركار, مÆلف مجلسي1 دباقر محم
ديگر اخباريان با وي كرد/ ترويج فارسي به وسيع بسيار سطح در را حديث كه است  كسي

/32ì ص Ç 2

آن اخÇباريان از ديگÇر داشت2/ مكÇاتبه و رابÇطه جزايري) اهللا نعمت د سي و عاملي حر)
نÇيز و بود زنده ق/ / ه 1127 سال به كه است فيض برادرزادهي اخباري ين نورالد دوران,
طاهر د محم بن حسن بن احمد و بود زنده ق/ / ه 1120 سال به كه عاملي حر بن احمد شيخ

ق/ / ه 11ê0 متوفي Ç 3
/3ìë ص Ç ê

برد4/ نام ميتوان را عاملي3
اصÇولي و اخÇباري تÇفاوتهاي بÇر الوافي¹ كتابشرح صاحب همداني ين صدرالد
تأييد ظن به عمل رد نيز و امام, نص بهقرآنبه عمل در را عاملي حر شيخ نظر كردو تأ كيد

/3ìì ص Ç ë

مشهدي رفيع د محم و مازندراني د محم آقا بن رفيع د محم و مازندراني دصالح محم  كرد5/
هÇجري), دوازدهم قرن (اوايل ايران دورهي آن محدثان از هم را تنكابني عبدالفتاح و

آورد/ حساب به ميتوان

ق/ / ه 1028 متوفي Ç ì

درويش ابن به معروف سليمان, بن علي شيخ و بحراني6 ماجد د سي از بعد بحرين در
بÇرخÇورد ديگÇري مÇحدثان به (شارحتهذيبواستبصار) ين زينالد به ملقب و القدمي
بÇن د حمÇم بن احمد شيخ بحراني), ماجد د سي (پسر ين الد صالح از: عبارتند كه ميكنيم

عراق/ در ق / ه 1102 Ç 110ê متوفي Ç 7
ق/ / ه 1107 متوفي Ç 8

بÇحرانÇي8 هÇاشم د يÇس كتابنÇورالثÇقلين), (صاحب حويزي عبدالعلي بحراني7, يوسف
شيخ معاصران (از جزايري بحراني داوود شيخ و فيتفسيرالقرآن) كتابالبرهان صاحب

عاملي)/ حر
حÇرمين از كÇه ÇÇ سلفيگري موج تأثير تحت سو يك از بحرين محيط كلي طور به

داشت/ فكري دادوستد ايران با سو ديگر از و بود ÇÇ ميرسيد شريفين
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ق/ / ه 10ë0 Ç 1112 Ç 1

در HخصÇش كÇه است جزايÇري1 اهللا نعمت د سي مرحله اين معروف شخصيتهاي از
كوشيد و گرفت قرار سلفيگرا اخباريان با اصوليان دطلبانهي تجد فكري برخورد جريان
مشÇي خÇط كتابهايش همهي در او برساند/ وسط حد يك به و كند كم را فاصلهيآنها
مايل اخباريان نزد تفريع در اجتهاد نوعي به كه بهطوري ميكند; دنبال را معتدل اخباري

/371 ص Ç 2

از Çا ام مÇيكند; رد اخÇباريان شÇيوهي بÇه گرچه را (¹Äالبرا اصال¹ و (اباح¹ اصل وي است2/
مÇخطي مÇجتهد گردن بر گناه ميگويد ليكن ميپذيرد/ را آن غيرمستقيم طور به جهاتي

/373 ص Ç 3

كثرت اما ميكند; رد را آن اخباريان همهي مانند نيز او ظن, به عمل مورد در بود3/ خواهد
عÇادي" "يÇقين سÇوي بÇه راهÇي را سلفيان و اخباريان سوي از حديثي كتابهاي شروح

/37ê ص Ç ê

و است ه مÇÄا سÇوي از اصÇول <القا¾ كه معصوم حديث يا مأثور كالم دربارهي ميداند4/
اينكه جز ميشود/ نزديك مجتهدين به ي حد تا نعمتاهللا د سي فقها>, عهدهي بر تفريع

/37ë ص Ç ë

بپذيرد5/ نميتواند استنباط در را عقلي ادلهي

/377 ص Ç ì
ق/ / ه 1070 Ç 1121 Ç 7

عÇبداهللا7 بÇن سÇليمان نداشÇتند6/ را نعمتاهللا د سي اعتدالي مواضع بحرين, اخباريان

ق/ / ه 108ì Ç 113ë Ç 8

مجتهدان به سماهيجي8 صالح بن عبداهللا شا گردش استو اخباري ديدگاههاي در متصلب

ق/ / ه 1131 متوفي Ç 9

ميتاخت/ اخباريان بر بحراني9 احمد شيخ موقع همان در و ميكرد درازي زبان
و اسÇترآبÇادي امÇين د حمÇم مÇانند مÇيشود كه است رسيده نتيجه اين به سماهيجي

/380 ص Ç 10
ق/ / ه 1132 متوفي Ç 11

اخباري11 د محم ميرزا گويي بود10/ محدث" "مجتهد عاملي حر شيخ و كاشاني محسن مال
مÇجتهد اصÇولي هÇر امÇا است اصولي مجتهدي <هر ميگويد: كه است عقيده اين بر هم
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/381 ص Ç 1

نيست>1/
د يÇس مانند كساني كه است درست ميشود/ ناآرام اجتماعي شرايط افغان حملهي با

ق/ / ه 11ë8 متوفي Ç 2
ق/ / ه 1173 متوفي Ç 3

د حمÇم بÇن حسÇين شÇيخ يÇن3, ورالدÇن د يÇس بن عبداهللا د سي نعمتاهللا2, د سي بن ين نورالد

ق/ / ه 1183 متوفي Ç ê
ق/ / ه 1107 Ç 118ì Ç ë

را اخÇباري فكÇر بحرانÇي5 يوسف شيخ معروفتر و مهمتر همه از و بحراني4 عصفوري

ق/ / ه 1117 Ç 120ì Ç ì

نÇفع بÇه ه فÇك بÇهبهاني6 دباقر محم آقا اصولي دين مجد رÄيس ظهور با اما ميدهند; ادامه
شد/ سنگينتر مجتهدان

احÇتياط و توقف بر بيشتر و بود معتدلي اخباري نعمتاهللا, د سي مانند يوسف شيخ

/38ë Ç 38ì ص Ç 7

نميدانست7/ آن اصالت ت حج خبر, در را شهرت صرف و ميكرد تكيه

/39ì ص Ç 8

اما گرديد8/ منتقل احسا¾ قطيفو بحرينو به اخباري سلفي فكر يوسف, شيخ از بعد

ق/ / ه 1232 متوفي Ç 9

را بهبهاني او شد/ تجديد اخباري9 د محم ميرزا ظهور با ديگر بار اخباري و اصولي جنگ
بÇه مبتدعان از را محدثان و آورده خطابيات" و "شعريات فقه اصول در كه ميكرد متهم

/398 ص Ç 10

د حمÇم مÇيرزا عÇمدهي حÇريف است10/ كÇرده خوارتر مجوس و يهود از و آورده شمار

ق/ / ه 11ëì Ç 1228 Ç 11

يه رد او بر نيز مجتهدان ديگر است/ الغطا¾11 كاشف به معروف نجف جعفر شيخ اخباري,
نوشت/ ايشان جواب در رساالتي Âمتقاب هم د محم ميرزا نوشتند/

نيز عصفور آل حسين شيخ كه همچنان شد/ كشته عراق در 1232 سال به د محم ميرزا

/ê00 Ç ê01 ص Ç 12

رسيد12/ قتل به بحرين در ق/ / ه 121ìسال به
شيخ ظهور با Hمخصوص افتاد; عموميت و رونق از اخباري فكر د, محم ميرزا از پس
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ق/ / ه 121ê Ç 1281 Ç 1

شيعي حوزههاي ا كثريت بخشيد, استحكام را اجتهاد و اصول مباني كه انصاري1 مرتضي
جÇامعهي مسÇاÄل پاسخ سلفيگري و اخباريگري كه است اين علت گراييدند/ اجتهاد به

/ê3ì ص Ç 2

نميداد2/ را جديد پيچيدهي
و اخباريگري مباني از دفاع در و داشت مهارت علوم بيشتر در اخباري د محم ميرزا
عقل نقش احكام, زمينهي در او نظر به ميجست/ سود هم عقلي داليل از اجتهاد به حمله

/ê03 ص Ç 3

د, حمÇم مÇيرزا است3/ مÇردود مÇجتهد اسÇتنباطي ظن و بود خواهد اخبار ترجيح در فقط
مسأله اين به نيز مواقف شارح و شهرستاني كه همچنان ميداند كهن بسيار را اخباريگري

/ê0ê ص Ç ê

را شيعه پيشين سلفيان روش كه است كسي نخستين ادريس ابن بدينگونه كردهاند4/ اشاره
گرايش صاحبان بر كه است كسي نخستين شاذان بن فضل Âمتقاب و داده قرار حمله مورد

است/ تاخته خود زمان در اجتهادي
ايÇن او, از پÇيش بلكه نميشود, شروع استرآبادي امين د محم از اخباريگري پس
اعÇمال نÇهايت كÇه مÇيكردند تÇعبير "مÇحدثين" يا "محتاطين" طين", متوس" به را  گرايش

/ê0ë ص Ç ë

بود5/ ضعيف از صحيح تشخيص و اخبار ميان ترجيح نظرشان
المحكم اهللا <قول است: چيز سه اين دين فروع و اصول ميزان د, محم ميرزا ديدگاه از

/ê0ë Ç ê07 ص Ç ì

تشريع6/ در نه دارد نقش تكليف در سليم عقل و السليم>/ والعقل المبرم والنص
كوچك پسر ق/ / ه 1232 سال به احمد بزرگش پسر و د محم ميرزا شدن كشته از پس
كتابسبيكه او يافت/ رياست اخباريه باقيماندگان معدود بر علي ميرزا نام به د محم ميرزا
و "واصليه" به اخبار مبتنيبر احكام كتاب اين در نوشت/ اللجينفيالفرقبينالفريقينرا
و داشته, ابراز ه تقي بدون معصوم(ع) كه است آن ه واقعي احكام است/ شده تقسيم "واقعيه"
اما است واصلي واقعي, حكم هر پس است/ كرده اظهار ه تقي با كه است آن واصليه احكام
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/ê18 ص Ç 1

و تÇوقف جÇاي نÇرسيديم, واقÇعي حكÇم بÇه هرجا نيست1/ واقعي واصلي, احكام بعضي

/ê19 ص Ç 2

پسÇرش علي, ميرزا از پس ميآيد2/ "توسعه" با "رحمت" باب تحت اين و است احتياط

ق/ / ه 130ì متوفي Ç 3

نزاع لرفع البين ذات <اصالح رسالهي و كرد نيز فاطميت و سيادت عاي اد كه د3 محم ميرزا
اشÇارهي بÇه آن و نÇوشت را االصوليين> و االخباريين بين والنفاق الشقاق رفع في الخصمين

/ê21 ص Ç ê

بود4/ بحراني عباس بن علي شيخ استادش
بنا عراق جنوب در قار" "ذي فرمانداري در را المÆمنين مدرسه د محم ميرزا نوادگان
عشÇاير بين و ميداد ادامه را اخباري روش نجف تحصيلكردگان از استفاده با كه نهادند
مبارزهي در اينان است/ داشته پيرواني بحرين و هند و كويت نيز و ايران و عراق جنوب
ÂتقابÇم كردند/ همراهي شيعه علماي با ل او جهاني جنگ در انگليس عليه عراق علماي
ابÇوالحسÇن د يÇس آيتاهللا مÇيدانسÇتند, نÇجس را اخÇباريان قشÇريان, بعضي كه هنگامي

ق/ / ه 13ìë متوفي Ç ë

حÇقوق, در را اجÇتهادي و اخÇباري و نÇمود حمايت آنان از معروف, مجتهد اصفهاني5

/ê2ì Ç ê27 ص Ç ì

كرد6/ اعالم متساوي





,13ì3 طÇهوري, تÇهران, مÇوحد, ص/ اهÇتمام بÇه شÇوشتري, عÇبداللÇطيف مير التحف¹, ذيل و العالم تحف¹ #
ë22صفحه/

غرب# به نگاه نخستين

نÇوشته قمري هجري سيزدهم قرن اوايل در كه است گونهاي سفرنامه العالم تحف¹
شده منعكس آن در نحوي به نو افكار و نو افقهاي كه است كتابهايي نخستين از و شده
بÇر سنتگرا انديشهي و ه روحي و قديمي است نوشتهاي مجموع در كتاب آنكه با است/
روحاني سابقهي با خاندان از شوشتري ميرعبداللطيف نويسندهاش, و دارد حكومت آن
پرورش فارسي و عربي ات ادبي رياضي, و معقول قدري ديني, علوم تحصيالت با كه است

حس هÇند در استعمارياش) شكل به ه البت) جديد سات سÆم و نهادها با تماس اما يافته,
كÇه است شده جاري مطالبي قلمش از ناخواه و خواه و برانگيخته را نويسنده  كنجكاوي
مÇطلب ايÇن بÇه ديگÇر بÇار است/ بÇوده برانگيزنده خوانندگان براي روزگار آن در Hيقين

گشت/ بازخواهيم
غوغاي ميزيست/ ايران تاريخ دورههاي طوفانيترين از يكي در عبداللطيف مير
تا كريمخان مرگ فاصلهي در آنچه و قاجار ايل برخاستن و كريمخان جانشينان درگيري
اسÇتقرار تÇا افÇغان حÇملهي از آنچÇه و ديÇده, چشÇم به گذشت فتحعليشاه مستقرشدن
طور آن است/ ي خاص دورهي اين است/ شنيده عيني شاهدان از بود شده واقع  كريمخان
اروپا در سياسي و اجتماعي و فكري انقالب تالطم اثر بر برميآيد, حزين نوشتهي از  كه
كشور حال هر به ميشد/ احساس ايرانيان بعضي از اصفهان در حتي نوين افكار تراوش
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بودند برخاسته سو هر از داعيهداران بسياري و بود خروش و جوش در سال هشتاد حدود
به بود/ ريخته درهم چيز همه و بودند شده كشيده ميدان به ناخواه و خواه مردم همهي و

/ê7 ص ش, 1337 شهيدي, جعفر سيد تعليقات و مه مقد با آذر, Çآتشكدهي 1

زمان1: آن شاعر بيگدلي آذر قول
لشگري دوش به بيل روستا دست به تيغ آسÇيا نÇيلي گردش كهنسرا اين در داده
قيصري قصر به تكيه زد محله زن خشت خسÇروي بزم مطرب شد گله ساز زمزمه
الغÇري شرم ز شير ميخورد گاو ز شاخ فÇربهي زور به و گاو ميدرد شير پهلوي
و بÇرخÇاست لرسÇتان در نفر يك Âمث است; تاريخ عين نيست, شعر محض اينها
خيال و كرد جور دارودستهاي بگويم/ شما نيا كان مردانگيهاي از بياييد كه گرفت معركه

/303 ,310 ص ,2 ج حيرت, ميرزا ترجمه: ملكم, سرجان تاريخ Ç 2

را حكومت گوي قاجار ايلساالران كه بود احوال و اوضاع اين در داشت/2  كشورگشايي
و تÇرفند و حÇيله و صنعت و قدرت با هم غرب نشد/ تمام جا همين به ه قضي اما ربودند,
كاال/ و توپ با دوال دوال ايران در و آشكارا هند در شد/ داخل بام يا در راه از شگردهايش
درتحف¹العالم ميبايد ايران در جديد عصر تاريخ قان محق كه بود آن اشاره اين از مقصود

صÇوفي و سÇياح شÇيروانÇي زينالعابدين حاج از السياح¹ حداÄق و السياح¹ رياض و السياح¹ بستان مانند Ç 3
وضÇع بÇه راجÇع كه است كساني نخستين از <شيرواني آوردهام: مقالهاي در پيش سالها جانب اين مشهور/
ينگيدنيا و انگليس و روس دربارهي آنچه و است نوشته چيز فارسي زبان در جديد دوران در غربي ممالك
و داشÇته روشÇنگري جÇنبهي خÇود زمÇان در ولي آيد; بهنظر افتاده پيشپا است ممكن امروز گرچه آورده,
كتاب مÆلف شوشتري عبداللطيف مير تنها است/// ميشده گشوده افكار روي به كه است بوده نوي دريچهي
گÇاه و تÇازه مÇطالب نÇيز او كÇه شÇمرد شيرواني پيشگام] گفت: [بايد همگام ميتوان راه اين در را تحف¹العالم

روزگار آن در ميرعبداللطيف و شيرواني نوشتههاي آورده/ خود كتاب در فرنگيان زندگي به راجع نادرستي
زنÇدگي نÇو شÇيوههاي و نÇو دنÇياي هي توجÇم و بÇرميانگÇيخت را بÇاسواد و Çاس حس اشخاص  كنجكاوي
جامعه نوسازي ضرورت هي متوج را انديشمندان همهي روس و ايران جنگ نتايج كه Hخصوص ميشدهاند/
مÇير هÇمچنين [و او مÇن گÇمان بÇه و نÇدارم شيرواني نوگويي در اغراق قصد كه بيفزايم بالفاصله بود/  كرده
قديم فرهنگ اصيل و برجسته دانشآموختگان آخرين از ولي نبوده, جديد مردان نخستين از عبداللطيف]

شمسي/ 13ëê مهرماه مردم, و هنر است>/ بوده

قÇرن دو انÇديشمند, عناصر كه آنگونه را غرب تأثير و بنگرند موشكافي با آن3 امثال و
مردي عبداللطيف مير كه بهويژه نمايند; مطالعه و تحقيق كردهاند, حكايت اين, از پيش
شدهي ساخته فكري چارچوب يك با روحاني خاندان يك از تي سن تحصيالت با است
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در بعينه بلكه فرنگ در تحصيل يا كتاب راه از نه هم آن توان حد در را غرب كه مستحكم,
ه تÇالب و مقاومت هم ميدهد, نشان شيفتگي هم ميشناساند/ و ميشناسد هند آزمايشگاه
چÇيزهايي و چيزي و داده رخ "واقعه"اي كه پيداست كتاب همين از اما مقاومت, بيشتر
ياد فيلش گاه گاهي قديم سفرنامهنويسان شيوهي به گرچه عبداللطيف مير و شده, عوض
حÇتي و مرتاضان داستانهاي و محلي افسانههاي و ادب و شعر از و ميكند "هندوستان"
و جÇغرافÇيا يÇا دارد, حكÇايت شخصي احوال از و ميآورد ميان به سخن كالمي اشارات
و سÇياست از برداشتهÇايش و دريافتها بازگويي در اما مينويسد; را شهرها وضعيت
دوردستهاي اوضاع از غلط و درست آنچه نيز و غربيان معاش آداب و صنعت و علم
ميدهد نشان اين و ميشود كشيده درازگويي به و است بياختيار شنيده, آمريكا و اروپا

بودهاند/ مطالبي نوع چه طالب بالفعلش و ه بالقو خوانندگان  كه

خوبي فهرست با بمبÃي(1312) در بار ديگر اخير), چاپ مهي مقد 27 شده(ص چاپ 12ì3 در بار يك Ç 1
/(2 Ç êë1.3 الذريعه, (رك: شوشتري سيدعلي امير از تقريظي و مطالب از

تاريخي, سند يك بهلحاظ شده1 چاپ دوبار تنها تا كنون جديدتحف¹العالمكه انتشار
تÇوضيح و پارا گرافبندي جهت از كه بهويژه است مغتنم خودش, خاص داللتهاي با
اما كن, اشخاص, نامهاي تفصيليمطالب, (فهرست فهرست داشتن اصطالحاتو لغاتو
رغبت داردو پسند امروزي كتاب يك صورت تركيبات///) مصطلحاتو نوادر  كتابها,
بايد و ميسازد آسان را مراجعه و برميانگيزد خواندن به هم را الحال متوسط خوانندهي

صÇورت بÇه " ÕيرÇخ" كه است تراه> ان من خير بالمعيدي <تسمع عربي: مثل ضبط غيرچاپي, غلطهاي جملهي از Ç 2
نÇيز ê83 صÇفحهي در /(êë8 (ص " كانواهÇا" صورت به " كانوها" تركيب نيز و (237 (ص شده چاپ "Gخير"

گويد: نظامي معروف/ خيلي و است درست كرده" هفت "هر بلكه نيست, صحيح كرده" "هفت
كÇرده هÇفت هÇر بÇتي ايÇزد نÇام بÇÇه پÇÇرده هÇÇفت پشت ز آمÇÇد بÇÇرون

تصادف برحسب هم جا يك نميكاهد/ كتاب محقق كار ارزش از هرگز يت, بياهم مورد سه دو اين البته  كه
حÇزين دعلي حمÇم شيخ نام ذيل را مÆلف) برادر Gظاهر) دعلي محم شيخ نام اعالم فهرست در كه برخوردم

ميدهد/ رخ بسيار سهوها اين از كه دادهاند نشاني

زحمات و سليقه حسن و است خوب صحافي تجليدو جهت از و غلط2 كم كتاب, كه افزود
تقدير/ قابل كتاب, ق محق
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دوم/ مجلسي معاصر مشهور عالم جزايري, اهللا نعمت سيد خاندان Ç 1

شوشتر در ق/ / ه 1172 سال به است/ جزايري1 نوريهي سادات از عبداللطيف مير
كرد سياحت را عتبات و ايران غرب تي مد آموخت/ دانش خاندانش علماي از و شد زاده

ق/ / ه 1202 Ç 2

تÇجارتي شÇفيع د حمÇم برادرش نيابت به بار يك چون و شد هند عازم سيسالگي2 در و
آنÇان جÇانب از HالتÇوك و مÇيفرستادند پÇول او براي بصره ار تج بود, برده سود و  كرده
شÇد/ تمول صاحب امروز) مصطلح حقالعمل) السعي حق ممر از و ميخريد مالالتجاره

/232 ص Ç 3
"بيمه"/ و "ربا" به ه توج Âمث گذاشته, اثر فرنگ نظامات از توصيفهايش در تجاري شم اين و Ç ê

داشÇته4, تÇجاري مÇش ميشود معلوم و بود3 زده هم به رفاقت بوشهر ار تج با نيز پيشتر
اظهار شده, معنويات و تحصيالت تكميل از مانع را او كه دنيويات به گرفتاري از هرچند

/1ì ص Ç ë

با هوا و آب تناسب عدم جهت از هند محيط در آنكه با عبداللطيف مير ميكند5/ ناراحتي

/1ë ص Ç ì

در عمر آخر تا اما داشت6, را خويش ديار شوق و بود ناراحت وطن دوري نيز و مزاجش

/13 ص Ç 7

يافت7/ وفات حيدرآباد در ق/ / ه 1220 سال به و زيست هند
ق/ / ه 1219 در كÇه آن ذيÇل و يÇافته خاتمه ق/ / ه 121ì سال به تأليفتحف¹العالم

كرمانشاهي/ به معروف دعلي محم آقا پسر Ç 8

بÇهبهاني8 احÇمد آقÇا خÇواهش به را ذيل اين عبداللطيف مير و است ناتمام شده, نوشته

فصل: پنج در دارد جهاننما االحوال مرآت نام به نوشتهاي 123ëق) (متوفي بهبهاني احمد آقا اين Ç 9
آقاباقر حال شرح د) مازندراني, صالح مال حال شرح ج) دوم, مجلسي احوال ل,ب) او مجلسي زندگي الف)
ج فرنگ(الذريعه, و هند بالد وصف نيز و مسافرتش شرح و مÆلف خود احوال در ه) مÆلف), جد) بهبهاني
ايÇن و كند همت كسي است خوب چه و است ويژهاي ارزش داراي پنجم فصل پيداست كه /(2ì1 ص ,20

برساند/ چاپ به را نفيس مخطوط

است/9 نوشته
و انÇتحال بÇه را عÇبداللÇطيف مÇير دروغ>/ گÇويد بسيار <جهانديده كه است مشهور
ازتÇذكرهي را وي بÇرداشتهÇاي از نمونهاي كتاب محقق و داشتهاند متهم ادبي سرقت
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شمسي/ 13ê8 افست, صورت به تهران در شده چاپ Ç 1
ق/ / ه 1173 متوفي Ç 2

ق/ / ه 1180 متوفي دعلي, محم شيخ Ç 3
/22 Ç 2ì ص Ç ê

است4/ داده نشان نيزتذكرهيحزين3 و ين2 نورالد د سي بن عبداهللا د سي عمويش شوشتر1

كتاب از كه كلياي برداشت و مطالب سنديت در تأثيري چون ÇÇ بگذريم كه اين از
توصيهي به چنانكه انصاف/ با است بوده آدمي عبداللطيف مير ÇÇ ندارد داشت ميتوان

/170 ص Ç ë

منتخباتي از و نبود بد شناسياش شعر ذوق هرچند برداشته5, گفتن شعر از دست استادش

/192 ص Ç ì

مشهوري شعر در گاه پيداست6/ آورده, پيروانش) (مشتاقو بازگشت عصر شعراي از  كه
كرده: في تصر ميكند, نقل مناسبت به  كه

آوارهايÇم هنÇوز ما و رسيÇد مطلÇبها به او جنون دشت در بوديم همسفر مجنون و ما Ç 7

آوارهايم7 هنوز ما و رسيد مطلبها به او عشق ديوان در بوديم سبق هم ايشان و ما
است?): كاتب سهو (يا كرده نقل غلط حافظه از را مشهوري شعر گاه و

است دي در مرگش و زاد بهاران در است كي از باغ اين كه داند كي ه پش Ç 8

است8 كÇي از بÇاغ ايÇن كÇه داند كي پشه است دي مÇÇرگش و آمÇÇد بÇÇÇهاران در
برجستهاي س مدر و استاد به ا گر و ميشده, خت Ôزودا ديار شهرو هر در ادبا و علما با

/190 ص :Âمث Ç 9

وقت يك خود و است9, ميكرده مرور را مبحثي يا ميخوانده كتابي نزدش برميخورده,

/177 ص Ç 10

تحصيل ترك به وادار را او بالمره عيال گرفتاري و اشتغاالت اما نموده10, تدريس هيأت

/191 ص Ç 11
/ê ,êì ص Ç 12

است12/ ميكرده علمي كتب مطالعهي گه گاه هم باز گرچه كرده11, منظم
مÇيانهي ه وفيÇص بÇا دوم مÇجلسي مكÇتب و جزايري نعمتاهللا د سي سنت به آنكه با

/9 Ç ê38 ص Ç 13

اعÇظم" "امام را ابوحنيفه چنانكه نبوده, مشربي وسعت از خالي خود اما ندارد13, خوشي
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/18ë ص Ç 1
اشÇخاص بÇعضي مصاحبت سبب به اواخر در اما بود ماهر متداوله علوم به ميرعلي/// بن محمد <موالنا Ç 2
از فهم ارباب داشت/// تناسخ مذهب در عظيم غلوي و قايل را حلول بودند/// آمده وارد اصفهان از كه ناجنس
تجاوزالله درگذشت, تا بود منزوي همچنان و كردي عوام مدح و ايشان ذم گرفته, كناره نيز او شدند/ ر متنف او

/(181 عنه>(ص
قوي ذهني داد/ دست هندوستان به او تولد و اصفهان مردم والدش االصل/// اصفهاني حسين محمد <مير
زمان اعجوبهي گفتار و اطوار در و بود اقران سرآمد عقليات ه خاص فنون از ا كثري در و داشت عالي مدركي و
نيز سخنشناسي و سخنسرايي در بيان; حوصلهي از بيرون افسانهپردازي و معركهسازي و آرايي مجلس و
اصÇطالح در و نÇموده, سÇياحت فرنگ از بيشتري و مصر و حجاز به مينمود/ همگنان از ا كثري بر م مقد
گفتي مستقالنه سخنان خودرأيي و بلهوسي از نداشت/// نظير عوام به [امر] نمودن مشتبه و جدل فن و علمي
مÇحسوب مÇتكلم گاهي و حكيم گاهي و شيعي را خود گاهي نداشتي/ استوار ملت و مذهب هيچ در قدم و
بÇنارس در داشÇتند/// نفور او از هوشمندان و مشهور عقايد فساد به نيامدي/ شمار به فرقه هيچ از و داشتي

/(8 Ç 3ì7 سيÃاÄه>(ص عن الله تجاوز شد, مدفون همانجا و سرآمد به عمرش
طÇبيعيين به را خود گاهي بود, بينظير معقول علوم در و نحرير فاضلي كه كرمانشاهي دمهدي محم <موالنا
خÇان اسماعيل با راندي/ سخن جهانگيري و سلطنت از گاهي و كردي وصف را آنها عقايد و دادي نسبت
فÇرستاده, آنهÇا بÇه لشكÇري عÇليمرادخÇان نÇمودند/// تÇاخت را بÇروجرد توابع بعضي گشته, متفق زند///
را او دنÇدانهÇاي بادپيماييها و ژاژخاييها آن پاداش به [و] شد دستگير زنده موالنا و مقتول اسماعيلخان

/(23ê نميآرد/>(ص زبان بر چيزي ديگر مقاالت آن از و دارد سكونت عجم عراق در  كشيدند,

كÇه دارد2 حكÇايتها بÇود شده كج پاالنشان كه خواندگاني حكمت بعضي از و مينامد1
اين با گاه و داشته, صحبت المذهب حتي و وسيعالمشرب آدمهاي با دستكم برميآيد

/183 ص Ç 3

است3/ ميداشته معذورشان چاره?>, چه را فهم اعوجاج و < كژانديشي كه عبارت
مÇينويسد, خÇود آنچÇه بÇه بنا و بوده, هم رياضت اهل جواني در عبداللطيف مير

/189 ص Ç ê

هرچÇند بوده4, مشرب اخباري و است تحرير> حوصلهي از <افزون كه دريافته حاالتي

/190 ص Ç ë

است5/ ميبرده علمي استفادهي و ميكرده د ترد نيز مجتهدان نزد
"انگÇليسيه" طÇايفهي نيز و مردم انواع با هند در Hمخصوص و سياحت طي در بعدها

/3ì3 ص Ç ì

"تكÇليف خالف را آنها با همراهي و مراوده گاه هرچند, داشته6, بازديد و ديد و روابط

/êê1 ص Ç 7

مÇير بÇا هÇند بÇه مسÇلط انگÇليسيان مالطفت از كتاب جاي چند در اما مييافته7, شرعي"
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مه/ مقد 1ê ص Ç 1

هست1/ نشان عبداللطيف

حسÇين مÇحمد سÇيد سÇاختهي بÇر خÇفشاني دسÇاتير و اسÇاطير از مÇركب نÇحلهي مÇورد در Hمخصوص Ç 2
كÇلمهي ضÇبط يكي است ضروري نكته دو به اشاره اينجا در باشد/ مرجع تنها تحف¹العالم Gظاهر خراساني,
محقق كه آنطور نه باشد شاني" خف" بايد عليالقاعده كتاب مÆلف توضيح به بنا كه است "خفشاني" مجعول
باتحف¹العالم كه پيش سال پانزده از هم من كه است سه" مقد "آقوزهي كلمهي ديگر شاني"/ ف خ" نوشتهاند  كتاب
هÇمدانÇي مÇعصومي حسÇين آقÇاي كÇه آنطور Gظاهر ولي ميخواندم, "آقوزه" صورت همين به هستم آشنا

/(397 ,ê00 باشد(ص س" مقد "تعليمات معني به كه است صحيح سه" مقد "آموزهي ميزند حدس

نÇيز و دارد2 نحل و درملل كه است لي مفص قطعات عبداللطيف مير كتاب فوايد از
قÇابل بسÇيار انتقاد, و تطبيق شرط به كه هند, و ايران در عامه اعتقادات و رسوم و آداب

كÇاوش ايÇران در جÇديد عÇلم تاريخ و ني تمد جديد سات سÆم تاريخ در كه كساني براي تحف¹العالم نيز و Ç 3
است/ پرمطلبي و ل او دست مرجع ميكنند

نكÇات از ديگر ميخورد3/ مردمشناسي و اجتماعي تاريخ تحقيق كار به و است استفاده
مردم با برخوردها نخستين در استعمارگران كه است شيوهاي بيان كتاب, استفادهي قابل

/273 ,29ê ص :Âمث Ç ê

هر به ولي نوشته, عبداللطيف مير كه نبوده طور آن Hعين هم ا گر كه ميبردند4 كار به شرق
مÇيرسد, گÇواهÇي دÇح بÇه كه دارد ي خاص ارزش جريان معاصر آدم يك برداشت حال
موارد اين در است/ نميكرده رد هم بسته چشم نبودهو شيفته دربست كه آدمي Hمخصوص
حÇداقÇل مÇيشود, افÇزوده او گÇواهÇي ارزش مÆÇلف, كماطÇالعي يا سادهدلي به ه باتوج

است/ بيغرض
مÇيكند, توصيف را فراماسونري اوضاع آنكه از بعد او: سادهانديشي نمونهي يك
يÇا مÇرزوبوم آن اوجÇاق مردم عادت و روم ينكچريان اوضاع به است <شبيه ميافزايد:
هفتهاي كردهاند/// را روم تتبع ايشان يا برداشتهاند ايشان گردهي عثماني] [مردم روميان
يك و درآيÇد خÇانه آن در شود, فرقه اين داخل بخواهد كه كسي دارند, ن معي روز يك
جماعت آن همهي و پزند طعامي فرقه آن بزرگان فردا بماند/ حجره آن در سحر تا شب
مهرباني و نوازش را تازه شخص آن ار حض از هريك سفره برداشتن از بعد شوند/ حاضر
احدي ميگذرد, چه شب آن در اما گويند/ باد مبارك او به و كنند تلقين حكمت كلمات و
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/2ë9 ص Ç 1

نميداند>1/

/3ë9 ص ,13ë9 اميركبير, ف, تصو و تشيع Ç 2

ديگجÇوش شÇبيه مÇراسÇمي و بÇودند2 بكتاشي عثماني, چريان ينگي كه ميدانيم
را مÇاسوني" "بÇرادران انجمن به دخول آداب عبداللطيف مير داشتند/ حق اهل دراويش
است/ دانسته اينان مقلد را بكتاشيها يا و شمرده بكتاشي درويشان ديگجوش از مأخوذ
اسÇتنتاجها و دارنÇد سÇاده اذهÇان بÇعضي هنوز كه انطباقهاست و تطبيقها نمونهي اين

ميكنند/
و هند بر استعمار تسلط از غيور شرقي يك و مسلمان يك عنوان به عبداللطيف مير
با گاه و داشت ميتوان كتاب مجموع از كه است استنباطي اين و است ف متأس مسلمانان
نÇخستين ÂثÇم مÇيكند; يÇاد اسÇتعمار تÇجاوزگران بÇا مÇردم مÇبارزهي از حÇماسي لحني

/338 ص Ç 3

را مورد يك حتي و بود3 نشده منجر ايران شكست به هنوز كه روس و ايران جنگهاي
بÇيان تÇفصيل به كند ترور را انگليسي مأمور يك ميخواست سيك فرقهي از يكي  كه

/317 ص Ç ê

كه حيلههايي و نوين اسلحهي بهزور و جنگي فنون با غربيان كه است واقف اما ميدارد4;
تÇفصيل, به و پيروزند/ ميبرند, كار به محلي نيروهاي از استفاده و انداختن اختالف در
پرده آنان شيوههاي از ميدهدو شرح را آنها قوانين نظاماتو ميرسد عقلش كه آنقدر

/1ë ,1ì فصلهاي Ç ë

بÇه پيوند, خرد با آيندگان و هوشمند سالطين از يكي <مگر كه آرزو اين با برميدارد5
را مÇدن تÇدبير و مÇعيشت امور و سلطنت استحكام و انتظام گردهي و نگرند سزا و دقت

مه/ مقد ,19 ص Ç ì

بردارند>6/
را عبداللطيف مير بيگانهستيزي و ميهندوستي كه را كتاب از سطري چند خاتمه در

ميكنيم: نقل ايران, تاريخ از است درستي برداشت و ميدهد نشان
درنÇيارند, احدي فرمان قالدهي به گردن آسان طينتاند, رستم ات/// بالذ <ايرانيان
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تسÇلط و نÇدارنÇد روا را فرمانبرداري مذهب, تخالف با خصوص بيگانه/ مردم با ه خاص
مملكت رÅسا, پادشانو غفلت سبب به Hاحيان ا گر و نشود/// جمع حياتشان با غيرمذهب
نشوند/ رام هرگز و گردد دشوار زندگي و منقطع آرام را عوام و رعايا افتد, بيگانه دست به
افÇاغنه/// جÇماعت آسÇايشطلب, امÇراي و صفوي طهماسب شاه غفلت از كه نحوي به
ر رÇمك جÇماعت, آن اسÇتيالي عÇين در شÇدند, فرمانفرما اقتدار به چندي گشته, مسلط
و همدان و تبريز در چنانكه نهادهاند/// تيغ شوريده, آنها بر صحرايي و شهري مردمان
قتل تسلط/// از بعد افاغنه و آمده عمل به افاغنه با ات كر به عمل اين بروجرد و  گلپايگان
نميآمدند باز شورش از مردم و ميشد Öسرزد ر مكر ايشان از نيز عمل اين و نمودهاند عام
و اسكÇندر/// عÇهد در است بÇوده چÇنين و ار/// هÇق نÇادرشاه ظÇهور/// تÇا نميشدند رام و
از اسكندر كه ديدهام تواريخ از يكي در گورگان/// اميرتيمور و چنگيز و ترك افراسياب

/271 ص Ç 1

آمده///>1/ ستوه به ايرانيان شورش
تير و نشد اشغال و مستعمره آشكار طور به هرگز ايران كه است بوده بدينگونه آري

خورد/ سنگ به اشغالگري هر





عÇلي يÇواشÇح و تÇصحيح مه, قدÇم با ,1 و 2 جلد بهبهاني, دعلي محم بن احمد آقا مرآتاالحوالجÇهاننما, #
صفحه/ ëë3 ,1372 قبله, فرهنگي مركز دواني,

االحوال># <مرآت سفرنامهي

و تاريخي مطالعات و اطالعات با توأم آن تنظيم و خاطرات ثبت و سفرنامهنويسي
بÇهترين از يكÇي است/ بÇوده اسÇالمي مÆÇلفان ه موردتوج ديرباز از تراجم و جغرافيايي
عÇربيرحÇلهي زبÇان در و فارسيسفرنامهيناصرخسÇرو زبان در رشته اين  كتابهاي
در ثÇبات و نظم نوعي استقرار با همزمان هجري سيزدهم قرن آغاز در است/ ابنبطوطه

ق/ / ه 120ë Ç 113ë Ç 1

¾احيا و قاجاريه1 استقرار و زنديه قطعي سقوط تا افغان حملهي آشوبهاي از بعد ايران
از را او خÇاطرات الهيجي حزين سفرنامهي شد/ باب هم سفرنامهنويسي فرهنگ, د مجد

المÇع در شÇوشتري ميرعبداللطيف تحف¹العالم دربردارد/ نادر پادشاهي تا افغان حملهي
ل او دست اطالعات اما نوشتهاند انتقاد آن بر بعضي گرچه كه است ارزشمندي سند خود
كتاب سه هر اينكه جالب داريم/ را طالبي سفرنامهيمسير زمانها همان از دارد/ فراوان
نÇوادهي و كرمانشاهي به مشهور دعلي محم آقا (فرزند بهبهاني آقااحمد مورداستفادهي
مرآتاالحوالجهاننما, است/ كرده اشاره سه هر به و شده واقع بهبهاني) وحيد آقاباقر
بÇعضي و اجÇتماعي تاريخ آ گاهيهاي از است پÔر سفرنامهها تمام مثل آقااحمد, تأليف
سÇفرنامه ايÇن خÇصوصيات جÇمله از غيره/ و تراجم در اشاراتي نيز و غرايب و عجايب
كه مطالب اين آنها/ مردم حكومت و زندگي طرز آمريكا, و اروپا دربارهي است مطالبي
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و بÇرانگÇيزنده و جÇالب بسيار خود زمان در آيد بهنظر افتاده پيشپا است ممكن امروز
لحÇنش و دارد محافظه كار و كهنه گرا ديدي درنهايت نويسنده گرچه است; بوده پيشرو
كه مقايسهاي همان اما است بانه دÆم هند بر حا كم انگليسيان حتي و وقت حكام به نسبت
و سÇويي از تÇركها و عÇربها ايرانيان, هنديان, ميان فرمانروايي و دادرسي طرز ميان
و مÇمكن مÇحتمل, صÇورتهاي به را خواننده ميآورد, عمل به ديگر سوي از مغربيان
بÇيان در ه تÇالب مÇيسازد/ ه متوج حكومت و سياسي سررشتهداري از ديگري مطلوبتر

/ë3ë ص Ç 1

و بودهانÇد م مقد آقااحمد بر اصفهاني1 ابوطالب و شوشتري ميرعبدالليف غرب, اوضاع
و آ گاهانهتر صريحتر, بهتر, خيلي او از پس ديگران و ميرزا خسرو شيرازي, صالح ميرزا
طÇوالني زنجيرهي اين در حلقهاي نيز آقااحمد نوشتهي اينكه اال نوشتهاند/ اسلوبتر با
زيÇنالعÇابدين حاج السياحهي وحداÄق بستانالسياحه,رياضالسياحه همچنانكه است/
دارد غرب از گريختهاي جسته اطالعات آقااحمد كتاب مانند نيز اح, سي صوفي شيرواني,

باشد/ اصلي هدف آنكه بدون
شده, جاري آقااحمد قلم از كه اوضاع بر انتقاد و اجتماعي تاريخ مطالب و مواد ه البت
از دردشÇناس المÇع يك هÇمچون او است/ غÇرب اوضÇاع به اشاره از وسيعتر دايرهاش
و حسادتها از و ميدهد خبر بوده, عراق و ايران و هند شيعيان زندگي داخل كه مساÄلي
نگÇران و نÇاراحت مÇيدادهانÇد, خÇرج به روحانيت به منتسبان بعضي كه تنگچشميها

/2ì8 ,307 ,31ì ,3ëì ص Ç 2
/3ë9 ص Ç 3
/2ì2 ص Ç ê

كه دارد دوست و است4 منيعالطبع كمطمعو انساندوست3, بلندنظر, Hنسبت خود او است2/
عÇلي(ع) مÇحبت عاي اد با فقط اينكه نه كنند عمل شريعت به بيت اهل پيروي عيان مد
انتقاد در آقااحمد بدانند/ كافي را بدعتآميز عزاداري يا و شوند خالفي كار هر مرتكب

/379 ص Ç ë

بر او است5/ مرجان و ÆلÆكتابل در نوري حسين ميرزا حاج پيشرو عزاداري, اينگونه بر
افسÇوس ÇÇ هÇند شÇيعيان HخصوصÇم ÇÇ مسÇلمانان و هندوان خرافهپرستي گاه و سادهدلي
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پاره/ نعل ذ كر ,2ê2 ص Ç 1

است: خواندني عبارت اين ميخورد1/
مÇثل جÇزÄيات, در كÇه ديدهام چنين را ملك اين اهالي اغلب سياحت ايام اين <در
داخÇل كÇفش با و كردن زيارت را سه مقد ضرايح شبيه و منبر و لم ع عاشورا, در امسا ك
خا ك و نكشيدن, خانه تعزيه و مسجد در قليان و نرفتن, ضريح و پيشمنبر و خانه تعزيه
از دوشنبه روز و داشتن دست در دانه سه و سي تسبيح و گذاشتن بغل و جيب در را پا ك
هÇمين و مÇيكنند تÇفحص و س جسÇت و دقت بسÇيار ايÇنها امÇثال و نيامدن بيرون خانه
احكÇام فÇروع از HطلقÇم و نÇميگيرند روزه و نميكنند نماز كه است آن اغلب اشخاص,

/2êì ص Ç 2

ميدانند>2/ بيدين و فاسق را او كند مسامحه مذكوره امور در كسي ا گر و ندارند خبري

/ê17 ,ë23 ص Ç 3
/1ë8 ص Ç ê
/3êì ص Ç ë

و سيكها5 وهابيه4, ايران3, هي صفوي به راجع جالبي و سودمند اطالعات آقااحمد

/2ì8 ص Ç ì

مÇيرعبداللÇطيف كÇتاب از اخÇير مÇورد در كÇه است آورده خÇفشاني6 دساتيري مذهب
"آمÇوزهي كلمهي و گرديده مرتكب Hعين هم را او غلط چنانكه كرده, استفاده شوشتري

/2ì9 ص Ç 7

است7/ نوشته سه" مقد "آقوزهي صورت به را سه" مقد
ميشود: اشاره كه هست چاپي اغالط بعضي

بÇاشد: چÇنين بايد پيداست كه است> ذهيهوشي مرغوب خوب <صفت :331 ص
است>/ ذيهوشي هر مرغوب خوب, <صفت

است/ صحيح نحره> <في كه سخره> في اال كيدالكافرين جعل ما <و :2ì8ص
<الجزاير>/ يعني Ç است صحيح <الجر> كه <اتجر> :ê23 ص

است/ صحيح <نوازد> و غلط <نوزاد> آخر سطر :ê12ص
است/ درست خرند> <نه و نادرست <نخرند> :ê80ص

بود خوب كه نوشتهاند صفحات ذيل كلمات بعضي بر تعليقاتي كتاب دانشمند محقق
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و اعالم از راهنما فهرست يك بود خوب Hضمن ميآمد/ الفبايي بهصورت كتاب آخر در
زودتر مطالب و شود بيشتر كتاب فايدهي كه ميشد درج كتاب آخر در مهم اصطالحات

آيد/ بهدست
صÇورت بÇايستي يالمÇقدور تÇح فÇرنگي, چÇه و هندي چه خاص, اسامي مورد در
كÇردن مشكول حداقل يا التين حروف با و ميشد پيدا آنها شدهي شناخته و امروزين

مينمودند/ آن صحيح خواندن به كمك  كلمات,



تصحيح و مه مقد زنجاني, ابوطالب ميرزا رازي) مسكويه ابوعلي (ترجمهيطهار¸االعÇراق سعادت, كيمياي #
/137ë ص, 290 نقطه, نشر امامي, ابوالقاسم دكتر

سعادت#  كيمياي

هجري/ چهارم قرن خ مور و فيلسوف Ç 1

مÇعروف كÇتاب كÇه اخÇالق در است مشهوري كتاب مسكويه1 ابن طهار¸االعراق

ناصري/ اخالق Ç 2

اشاره كتاب مهي مقد در محترم مصحح آنچه طبق شده/ نوشته آن براساس نصير2 خواجه
به يكي شده, ازطهار¸االعراقتهيه ديگر ترجمهي ازاخالقناصريدو گذشته  كردهاند,
كÇتاب همين كه دومي سعادتو راه و عنواناخالق تحت اصفهاني بانوي مرحومه قلم
به نزديكتر همه از ترجمه سه بين درحقيقت ابوطالب ميرزا ترجمهي است/ موردبحث
و فانه تصرÇم دو هÇر اصفهاني بانوي و طوسي نصير خواجه ترجمهي كه چرا است; اصل
تÇرجÇمه GمدÇع را قسÇمتي كÇه استثناÄاتي با ابوطالب ميرزا ولي است/ اقتباس درحقيقت
ص تخصÇم خود كه محترم مصحح نظر طبق و بماند وفادار متن بر كه داشته سعي نكرده,
است; خوانÇدني و شيرين ابوطالب ميرزا ترجمهي هم روي بر هستند, ابنمسكويه آثار

/18 ص Ç 3

است3/ نوسان در مفاهيم آزاد گزارش و دقيق ترجمهي ميان  گرچه
و گÇرديده, غÇربي فÇرهنگ بÇا آشنا كه است شيعي عالمان لين او از ابوطالب ميرزا
يك دقت وي دارد/ ادانه نق اظهارنظرهاي بعضي كه بود صاحبنظري و انديشمند انسان
هم و انصاري مرتضي شيخ شا گرد او دارد/ Hتوأم را مبلغ يك حماسهي و شور و مجتهد
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با آملي د محم مال و نوري فضلاهللا شيخ با همگام است/ مشروطيت صدر علماي دورهي

مه/ مقد ,17 ص Ç 1

هÇمهي با ميكرد1/ رجوع بدو را استخارههايش شاه دعلي محم و نمود مخالفت مشروطه
مرام بعضي گفتهي <به نوشتهاند: ازداير¸المعارفتشيع نقل به محترم مصحح احوال اين

است>/ بوده عادل پارلماني حكومت ابوطالب ميرزا باطني
باشند/ كرده ايجاد را شبهه اين ابوطالب ميرزا احفاد بعضي شايد اينجانب گمان به

شÇده, تفكيك كتاب اصل ترجمهي از كه او اظهارنظرهاي از نمونههايي به اينك
مينماييم: اشاره

آدميان نوع پستترين به جانوران عاليترين تشابه بحث به مسكويه ابن كه آنجا

/7ê ص Ç 2

دربÇارهي اظهارنظر نيز و است2 آورده انواع تكامل دربارهي شرحي مترجم ميپردازد,
دÇس و است يÇمني ذوالقÇرنين بÇلكه نÇيست; ذوالقÇرنين هÇمان مÇقدوني اسكندر اينكه
آن به اح سي چلبي و است واقع صنعا" شمالي "شرق در آهن خشتهاي شامل ذوالقرنين

/101 ص Ç 3

اطÇالعات مÇينوشته, ايÇن از پÇيش سال صد يك حدود كه ابوطالب ميرزا كرده3/ اشاره
را اسكندر نموده, باز مقدوني اسكندر شخص و قفقاز بند در و چين ديوار از را خود وسيع

/98 ص Ç ê

بفرمايد4/ تمجيد را او خدا نيست ممكن كه دانسته شقي ظالم
شود مستقر پيغمبر(ص) حق بر جانشيني بر علي(ع) نگذاشتند كه اعراب مورد در

/231 ص Ç ë

بÇناي كÇه مÇينمايد تصريح اينجا در كنند>5/ پادشاهي نوبت به <ميخواستند ميگويد:

/232 ص Ç ì

يعني است6/ محكوم طرف در "مطلقه" و حا كم طرف در ابويه" دهي مقي "سلطنت بر اسالم
نÇيست مÇعلوم است/ اسÇالم در مÇطلقه ارثÇي حكومت بر نظرش زنجاني ابوطالب ميرزا
مÇيرزا كÇه است كرده نقل منبعي چه از بوده محترم مصحح مأخذ كه داير¸المعارفتشيع

/17 ص Ç 7

است7/ بوده پارلماني عادل حكومت طرفدار ابوطالب
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ابداي و بصر غض كه ديگر <ملل است: اين ابوطالب ميرزا اظهارنظرهاي از ديگر

/77 ص Ç 1

فرنگيها بگويد ميخواهد هستند>1/ انساب در اختالل به مبتال داشتهاند, ز مجو را زينت
<اني حديث و دارد تكيه انسال" كثرت " روي او همچنين نميشناسند! را خود مادر و پدر
مينمايد تأ كيد قرنطينه بهداشتو بر Hهضمنالبت ميكند/ نقل را بالسقط> لو االممو بكم اباهي
كه ميدهد خبر ÇÇ هزار در شش موقع آن در ÇÇ مير و مرگ نرخ و جمعيت رشد نرخ از و

/2ë9 ص Ç 2

ميرساند2/ را او مطالعات
اسÇراي خÇودشان و ميزنند بردگان آزادي از دم كه دارد انتقاد انگليسيها به نيز و

/23ë ص Ç 3

ميبرند3/ كارشان از بهره كشي براي آمريكا به گله به گله را افريقا
تÇلخيص و تÇحرير ( كÇه الي غز مشهور كتاب با كتاب اين اسمي مشابهت مورد در
اال نÇيست, سÇعادت كيمياي دو بين ربطي هيچ گفت بايد هموست) فارسياحيا¾العلوم

نگÇرش و حكÇيمانه ابÇنمسكويه ديد منتهي است; اخالق Hتقريب دو هر موضوع اينكه
است/ مذهبي و عرفاني الي غز

در كÇه بÇرده كÇار به دساتيري شبه لغات نموده, پارسگرايي نيز گاه ابوطالب ميرزا
يك ترجمهي صرف را خود عربي سواد اينكه از حال هر در بود/ شده رسم قاجار اواخر

ستود/ را او بايد است كرده گذشتگان آثار از خوب فلسفي و اخالقي  كتاب
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ما حاصل سوخت و شد برقي مÇÇا دل در بÇÇود كÇÇه آه هÇÇر

تأليÇف صÇدرالمÇتألهين, بÇر ر تأخÇم عÇرفا¾ و حكÇما¾ تاريخ رك: است/ نوري علي مال آخوند به منسوب شعر Ç 1
/3ë ص ,13ë9 تهران, سها صدوقي, منوچهر

مÇا1 لÇÇگ از نÇÇرويد الله تÇÇا فÇاش نÇÇميشود مÇÇا, دل راز
سÇيزدهم قÇرن در ايÇران ديÇني و فÇلسفي تفكر سير و انديشه تاريخ اسناد جمله از
علي مال آخوند كه فقهي سÆال چهارده و ل مفص مهي مقد يك حاوي است نامهاي هجري,
مقام در ميرزا و صاحبقوانينفرستاده قمي به مشهور گيالني ابوالقاسم ميرزا براي نوري
مÇراسÇله ايÇن است/ نوشته لتري مفص پاسخ آن انگيزهي به برجسته اصولي و فقيه يك
قÇرن بÇويژه و اخÇير قÇرون يÇط هÇم قبال در را فقيه و حكيم موقف نمونهواري, بهطور

ميكند/ تصوير سيزدهم
مراسله اين طرف دو احوال به اجمالي اشارهاي موضوع, اين به پرداختن از قبل اما

مينمايد/ ضروري

چاپ خوانساري, دباقر محم ميرزا الجنات, روضات بعد, به 33 ص پيشگفته, متأخر/// عرفا¾ و حكما¾ تاريخ Ç 2
جستجو دنباله 1-1ë0 ص بيتاريخ, اسالميه, چاپ تنكابني, العلما¾ قصص ,ê08 Ç ê10 ص ,ê ج اسماعيليان,

/9 Ç 3ê8 ص ل, او چاپ زرينكوب, ايران, ف تصو در

و قÇزوين در و بÇود مÇازندرانÇي اصÇل در نÇوري2 جمشيد مولي بن علي مال آخوند
قسمت بازگشتو اصفهان به بعد ولي رفت شيراز به چند تي مد وي خواند/ درس اصفهان
حكÇمت تدريس به آنجا در و برد سر به شهر اين در را خود عمر مÆثر و اخير و عمده
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ه وفيÇص بÇا فÇقيهان از بÇيش و بÇود عتر تشرÇم همه از حكما ميان در وي گرديد/ مشغول
درميافتاد/

از حكÇمت مÇتون بر ل مفص حواشي و احاديث شرح و تفسيرقرآن در آثاري وي
س درÇم مشÇهورترين او اينكه, است مسلم چه آن و دارد وشوارق ومشاعر قبيلاسفار
واسÇطهي بÇه و است بÇوده سÇبزواري هادي الÇم حاجي تا صدرا مال فاصلهي در حكمت
ابوالقÇاسم ميرزا و اصفهان در نعمتاللهي حسينعليشاه با Âمث ÇÇ فه متصو با درگيرياش

اصÇفهان بÇه را (احسÇايي) احÇمد شÇيخ فÇواÇÄد چÇون كه است <معروف :3ë ص پيشگفته, العÇلما/// قصص Ç 1
را او فواÄد شرح چون و كرد شيخ فطانت و فهم به اذعان بسيار رسيد نوري/// علي مال آخوند نظر به و آوردند
شÇيخ كه بودم نموده استفاده مطالبي شيخ فواÄد از من ميگفت و شد ل مبد آخوند: اعتقاد آوردند, اصفهان به

/êì ص هورقليا لفظ مورد در نوري آخوند اظهارنظر به كنيد رجوع نيز و نرسيده>! مطالب آن به خود

ي رد نيز و احسايي1 احمد شيخ فلسفي نوشتههاي به تعريض و ÇÇ شيراز در ذهبي سكوت
و تاختند او بر كلي بهطور ه صوفي است/ يافته شهرتي نوشته, مسيحي مبلغ پادري بر  كه
تو از <بعد كه: دريغ اين با گريستند جنازهاش بر شرع اهل اما دادند/ لقبش نوبر" "حكيم

ميكند?>/ را اسالم معاندين شبهات رفع كسي چه
مÇحض ه, وفيÇص بÇا يت دÇض در را نÇوري علي مال ب تعص نويسندگان, بعضي اينكه
او كه نامه همين در نمينمايد/ درست مجموع در كردهاند ي تلق اهللا" خلق آزار از "آسايش
داشÇته مأمÇوربه> <تكÇاليف بÇه عمل دغدغهي كه ميدهد نشان نوشته, قمي ميرزاي به
عليالرسم نامه دو هر مهي مقد هرچند است, ي جد Âكام جوابها هم و سÆالها هم است/
يكÇي كÇه عÇالم پÇيرمرد دو كÇرد ر تصو نميشود است/ اخوانيات و تعارفات از مشحون
و علمي اشتغاالت كثرت باوجود بودهاند, شريعت مرجع ديگري و حكمت اهل مقتداي

باشند/ گفته درازي بدين سخن بيهوده آن, غير

حكمي علوم در كه مينويسد ديلماني حسن مولي دربارهي العلما¾ رياض مÆلف افندي عبداهللا ميرزا Âمث Ç 2
صدرا مال شا گرد تنكابني ابراهيم بن حسين مورد در و (18ê.1)نداشت بهرهاي ديني علوم از اما بود, وارد
رجبعÇلي مÇولي دربارهي و (3ê.2)نميدانست چيزي آن غير و بود حكمت غالبش گرايش كه مينويسد
امÇير وي شÇا گÇرد بÇه راجÇع و (28ê.2)داشتÇن عÇربي مÇعلومات و ديني دانشهاي كه مينويسد تبريزي
ق) / ه سÇال(1093 بÇه چÇون و داشت بÇيراه و تÇباه مÇعتقدات كÇه است آورده اصÇفهاني محمد ين قوامالد

/(31ë.2)نگرديد حاضر جنازهاش بر ÇÇ فضال به رسد چه ÇÇ طلبه از احدي درگذشت,

اهل برميآيد, هست2 تراجم كتب در كه اشارات بعضي نيز و مراسله اين از چه آن
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يت مÇاه آن آمÇوختن دستكم يا دين فروع به چندان كه بودهاند اين به مظنون حكمت
نصوص تطبيق كه خودشان سبك به هم آن ÇÇ دين اصول تحصيل به را عمري و نميدهند
در قÇمي مÇيرزاي حÇملهي و مÇيگذرانÇند ÇÇ بÇاشد بÇوده فÇلسفه مÇقوالت بÇا ديني عقايد
سÇابقهي هÇم بÇا كÇه نوري آخوند خود به نظرش و است نقطه اين به درست جوابيهاش

ديÇده/ مÇيرزا و آخÇوند بÇين خفيف بحر در نظم به هم ديگر مراسلهي يك كه مينويسد روضÇات صاحب Ç 1
/(37ê.ë)

تحصيل طي عصر, اين علما¾ از <ا كثري مينويسد: ميرزا نيست/ داشتهاند1, كامل آشنايي
عÇقليه عÇلوم مصروف شراشرها و و برمتها را اوقات گذاشته خود غير بر را فقهيه مساÄل
شÇارع نÇيست مÇعلوم كه باهللا واشهد است: م مقد فروع بر و است اصول اينها كه ميكنند
باشد اصلي را "اصول" آن اينكه از نظر قطع باشد//// خواسته ما از را اصولي چنين س مقد
يك از پس ميكنيم, احتياط به عمل ما ميگفتند حكما¾ كه جواب اين پاسخ در نه////>و يا
ممكنات جملهي از احتياط محض به فقه <تحصيل ميگيرد: نتيجه اصولي پيچيدهي بحث
آن كه شد ملتزم بايد يا نيست كار در شريعت كه گفت و دريد را پرده بايد [يا] پس نيست/

آورد>/ جا به را//// يقينيه تكاليف
آوردهانÇد: چÇنانكه آشنا, عرفان مقاالت با و بود ذوق اهل خود قمي ميرزاي ه البت
از مÇيرزا راه بÇين در رفÇتند/ عتبات به و شدند كجاوه هم قمي ميرزاي و نوري سالي <در
حÇفظ از را آن اشÇعار ورق ورق و صÇفحه بÇه صفحه و ميكرد سÆال رومي ي مال اشعار
چندان اشعار اين در من گفت: دزديده, را خود آخوند ميكرد/ سÆال آخوند از و ميخواند

/23ë ص Ç 2

ندارم>2/ ضبط من داريد ضبط شما كه اشعاري قدر به و ندارم سررشته
جÇامع از ديگÇر مÇواضÇع نÇيز و نامه همين از ميرزا شعردوستي و شعرشناسي ذوق
سÆÇاالتÇي وي از عÇربي يÇا فÇارسي اشعار معاني دربارهي Hبعض كه است آشكار الشتات

غنا)/ به ì0(راجع ,109 , 8ê1 , 8ê7 , 8ëì ص قمري, 132ê الشتات, جامع به كنيد رجوع نمونه براي Ç 3

نوشتهاند3/ شيرين پاسخهاي و  كردهاند
قÇمري ق) / ه 1227) بÇرميآيد ميرزا جوابيهي پايان از چنانكه مراسله اين تاريخ
و ق/ / ه 1233 يا 1231 سال به ميرزا درگذشت از پيش سال شش) (يا چهار يعني است/
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ميرزا كه است زماني در اين و ق/ / ه 12êìسال به نوري آخوند مرگ از پيش سال نوزده
شريرهي "نفوس با درگيري و مراجعات كثرت از پيري سنين در و داشته تامه مرجعيت
شÇرها و خÇيرها الشهر¸ نيست/// ر ميس فراغ <لمحهاي مينويسد: و دارد گاليه دهور" اهل

فيالنار>/
باري ÇÇ كردهاند درددل يكديگر براي صداقت سر از كه بزرگوار دو هر بر رحمت ÇÇ
در دو هÇر قÇمي ميرزاي جواب و نوري علي مال آخوند نامهي مطلب/ اصل به بازگرديم
است/ شده درج (810 Ç 817 ص ق, / ه 132ê) سنگي چاپ قمي, جامعالشتاتميرزاي

آنكÇه سواي نسخهاي از Gظاهر را نامه دو هر درقصصالعلما تنكابني د محم ميرزا
و كÇلمات بÇعضي در مÇعدودي اختالفات كه است كرده نقل شده, طبع الشتات جامع در
ه عليحد ميرزا جوابيهي در هم و نوري نامهي در هم محض, فقهي سÆاالت دارد/ عبارات

جÇامعالشÇتات در مÇحض/ فقهيه سÆاالت از قسمتي پاسخ 1ì2 Ç 1ì8 از و 1ë2 Ç 1ì2 ص العلما¾/// قصص Ç 1
سÆال متن ì Ç 37ê ص ,ë ج الجنات, درروضات است/ آمده 81ê Ç 817 ص از آن پاسخ و محض فقهي سÆاالت

است/ آمده سيزدهم جواب و

كرد خواهيد مالحظه آنچه است1/ نكرده نقل را آن تمام نيز تنكابني كه همچنان بوده,
و پÇارا گÇرافبÇندي ضبطجÇامعالشÇتاتبÇا براساس نامههاست اصل شدهي مقابله متن
مÇراسÇله ايÇن كÇه نÇيست يÇادآوري به الزم تصحيح/ و توضيح مورد چند و نقطه گذاري
نامهنگاري شيوهي با آشنايي نيز و سبكشناسي جهت از موضوعي, ارزش از صرفنظر

است/ ه توج شايان هم سيزدهم قرن در ادب و علم بزرگان

نوري علي مال آخوند نامهي

گنجور سعادت حضور واقفان عرض موقف به دور, خدمت فيض از مشتاق مخلص
اعتباره, و قدره ارضه في سبحانه اهللا عظم و انصاره و اعوانه سبيله في تعالي كثراهللا كه ميرساند

چند: هر كه ميدارد عرضه ريا از معري دعاي عرض از پس
است چهحاجت احتياجخودآنجا اظهار دوست مÇنير ضÇمير جÇهاننماست جام
مقال اين شاهد ا كتنا¾و مخالصت اين حال گواه و آ گاه خدا كه تعالي بعز¸اهللا حقHو اما
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مثل المثال عديم صاحب آن به نظر تمثال در سگال عقيدت اين كه است اشتمال صدق
است/ ابسال به نسبت سالمان

درآورده, نظم به جامي كه مشهور روايت آن يكي هست/ ابسال و سالمان هي قص از برداشت و روايت دو Ç 1
من كنت ان العرفان, في لدرجتك ضرب مثل Áابسا ان و لك ضرب مثل سالمان ان فاعلم گويد: كه ابنسيناست برداشت ديگر

اهله///>
هي قص به ابهام ///> نوشته: جواب در كه داشته معنا اين به ه توج ميرزا و 9 Ç 777 ص معين, فرهنگ اعالم ر/ ك:
خدمت به كه است اين آخوند منظور حال هر به باشد>/ مديحي ثانيه/// قصه ليكن/// باشد هجومليحي اولي///

دارد/ عاشقانه ارادت ميرزا

سÇالمان1 ابسÇال, بÇه كÇه چنانم تو با من سÇامان و بÇيسر مÇن حÇال از مشو غافل
است ايÇن از آهم دورترند, مشتاقتران است اين از جانكاهم غم دورم, مشتاقمو
كÇه عÇمرهاست دسÇتور مÇخالصت دوران عÇمران پÇور كÇه كتابمسطور و والطور
عين در طلب طور به هرچند ميباشد, عيب از معري شعيب آن خدمت طالب موسيآسا
در پس نÇميآيد/ جÇواب حÇجاب پس از تÇرانÇي لن عÇتاب از غÇير به ميشتابد احتجاب
مگر <هم است/ بيصورت و بيحاصل كوشش ناقابل هيوالي اين جانب از اينصورت

چند>/ گامي شما لطف نهد پيش
نÇرسد جÇايي بÇه بÇيچاره عاشق كششÇي كوشش نÇباشد مÇعشوق جÇانب از كÇه تا
رخ بÇر مساعي ابواب هرچند ماه دو ت مد در نيز امسال گذشته, سال دستور به ه البت
بيسعادتي بيبي به مسما¸ الموانع ام گشودهام عليا خدمت صوب به مسافرت اسباب ه تهي
كه باسعادت بابا ابوالخير و نمود ممانعت نگرديده, راضي مادري مهر و فرزند حب به نظر
را بÇيپدر پسر كه است ظاهر پس نبود/ ميان در بيطالعي از بود مساعدت مصر شهريار

كه: دارد عرضه چه است/ سر بر خا ك

است/ صحيح "پاياب" كه آمده, "پايان" صورت به مأخذ دو هر در Ç 2

شكÇيبايي پاياب2 شد بخواهد دست كرد كز چنانم تو از دور مهجوري و مشتاقي
كس: همه صاحب اي پس

طلب خدا از من صبر پا كدامني كه تو يا طÇلب وفا از خود سوي را ناصبور من يا
نيارد مشتاقي مقاومت تاب شكيبايي و نيايد بادوري معارضهي صبوري از چه ا گر
گرفتن سركش آتش دم پرنيان از و نگهداشتن را شمع شعلهي پروانه پر به آن مثال در  كه
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گفتهاند: كه است
نگÇهداري را شÇÇعله نكÇÇند پÇÇرنيان چارهيهجرتكنم>چÇهحرفاستايÇن? كÇÇه <بهصبر

كه: سفتهاند در عجب رشته يك در كه چاره چه وليكن
وفاست محبت شرط احتمال, عشق چارهي صفاست اهل سيرت صبر, كه دل اي كن صبر

چشم! به معذور, فالمأمور
گÇÇيرم خÇÇويش كÇÇار دنÇÇÇبالهي گÇÇيرم پÇÇيش صÇÇبر و بÇÇÇنشينم

تحرير صورت ه عليحد صفحه در مسأله چند العجال¹ علي باوقاتها مرهون¹ االمور  كه
قÇدو¸ و االطياب زبد¸ القاب قدسي عاليجناب مصحوب به المخالص¹ عريض¹ ضميمه به يافته
اال مالذ مولينا فهام عالم الكرام الفضال¾ اسو¸ العظام العلما¾ عمد¸ اوليااللباب عين قر¸ االحباب

پيشگفته, ر/// تأخÇم عرفا¾ و حكما¾ تاريخ رك: بوده نوري علي مال آخوند شا گردان از نوري علي محمد مال Ç 1
شفيعا//// رفيعا, صاÄبا, صدرا, مثل است تفخيم محض "عليا" الف و 3ì ص

جÇانب از كÇه داشÇته خÇدمت ارسال تعالي اهللا سلمه نوري1 علي د محم مال آخوند صدقا¾
حاصل رخصت و اجازت آنها باب در عمل كيفيت در كامل مرشد آن جوانب افاضت

/(307.20 بوده(الذريعه قمي ميرزاي فارسي عمليه, رسالهي Çمرشدالعوام, 2

آنها از بعضي در نسخهيمرشدالعوام2 مطالعهي مالحظهي به ايام غنايم از ا گرچه نمايد;
Çا ام گشÇودهانÇد, آن بÇركت از بسÇيار عÇقدههاي و نموده دريافت را االنام مطاع آن رأي
در استناد زحمت, و دردسر اين از مطلب حقيقت است, بياندازه فايدهي را تازه افاضت

فرمايي/ چه تا گوشم همه است, مرحمت سپهر آن اعتالي قصر رأي به عمل
گيرند كمر در دست ما پيشصاحب را كه آفÇÇرينش خÇÇوبان هÇÇمه بÇÇÇÇود روا

كه: بدسرشت زشت بندهي من چون جاي چه
زشت قحبهي چون و مفلسيم كافر چون بÇهشت امÇيد نÇه و دنÇيا نÇه و ديÇÇن نÇÇه
دسÇتياري بÇه عليالخÇصوص خدا دوستان مددكاري به باري حضرت ياري از بعد

حاصل/ اميدواري دوستداران صاحب آن انتماي استجابت دعاي
نكشÇتيم تÇخم ما كه ببخشند خوشه يك بÇزرگان اقÇبال خÇرمن از مگÇر سÇÇعدي
از يك هر ذيل در را جواب بهزودي كه دارد تمنا چشم مالذاالشراف آن الطاف از باري
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النفسي///>/ ضعيف زني //> آمده: آن نظير هم ميرزا نامهي در است, چنين مأخذ دو هر در Ç 1

دوسÇتدار مÇنت بÇر مÇنت كه نموده ارسال معتبري1 كسي مصحوب به داشته قلمي اسÆله
ميباشد محتاج بسيار اوقات اين در جهات از بعضي به شد, خواهد افزوده شعار مخالصت
سر نزد در ا گر باشد, رسيده مقابله به كه صحيح نسخهيمرشدالعوام كه است راه بر چشم و
مخلصنوازي عين كه بفرستيد خود مخلص جهت به نباشد كار در چندان شودو يافت  كار

است/
تÇوانÇايي وقت در را ضÇÇعيفان دريÇÇاب نÇميماند شÇاداب بسÇتان ايÇن گÇل داÇÄم
اوقات اين در نيز دوستان صاحب آن دماغ بوستان ميشود, مسموع كه قراري از چه ا گر
ايشان جان دماغ الريبي, غيبي گلستان شميم عنبر نسيم از كه اميد است/ خزان باغ بسان
ملكي صفات قدسي ذات رخ بر اخرويه سعادات و روحانيه فيوضات ابواب بوده, معطر

گشودهايد/ HفانHآن مطاع آن ملكات
خاطر جمعيت بر دليل كه است پرظاهر طاهري تو چون هي ماد در ظاهري پريشاني

است/
كرد بايد آشفتهترش پس است چنين چون ماست جمعيت موجب او آشفتهي زلف
يكجهتي خدمات ارجاع تعليقهجاتو ارسال به هات توج داتو تفق ظهور مترقب زياده
العالي/ ايامه الباقي ميباشد/ شريفالمناقب صاحب آن جانب از موجب¹المباهات دالالت
غفران جناب خدمت در قزوين در اين از پيش سال بيست حقير كه ميدارد عرضه
درس طابثراهما حسين د سي آقا عامل عالم برادر حسن د سي آقا استادي عامل عالم مĤب
در مباحثه رفقاي ساير و حقير به روزي مزبور مرحوم د سي ميخواندم/ را فقه اصول و فقه
چون احتياط ركعات در خواندن تسبيح كه فرمودند احتياط نماز مبحث در مباحثه اثناي
و ايشÇان والد و دÇج طريقه كه نمودند و است اولي و احوط است آخر ركعت دو از بدل
غير كه فرمودند وصيت نيز را ماها و است اين احتياط نماز در ايشان خود و ايشان برادر
عÇمل طÇريقه هÇمين بÇه داشÇتم ايشان به كه ظني حسن به نظر هم حقير و مكنيد اين از
مÇيرزا استادي الحكما¾ عمد¸ و العلما¾ قدو¸ خدمت در اصفهان در اينكه حتي ميكردم
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عÇرفا¾ و حكÇما¾ تÇÇاريخ رك: بÇوده/ نÇوري اسÇتاد و بيدآبادي شا گردان از اصفهاني مدرس ابوالقاسم ميرزا Ç 1
/27 ,ê3 ص ر, متأخ

فرا گرفته مزبور مرحوم خدمت در كه عملي طريقهي از ميديدم فقهيه كتب از ابوالقاسم1
قدو¸ اليقين, ب طال مالذ قين, فخرالمحق موهبت فيض خدمت به و برنداشتم دست بودم
د يÇس و دي يÇس و سندي دين, الموح المتشرعين العرفا¾ مراسم محيي االالهيين, الحكما¾

ق) / ه 1197 يÇا 1198) سÇال به كه است دوازدهم قرن اخالقيون و عرفا و حكما از بيدآبادي محمد آقا Ç 2
به (ë Ç 33ê ص ينكوب, زر ف, تصو در جستجو شمردهاند(دنباله ذهبيه سلسله سران از را او بعضي درگذشت/
عليمرادخÇان و كريمخان با او برخورد پارسايي/ و آزادگي و وارستگي درنهايت است بوده مردي حال هر

/ê Ç 122 ص ,2 ج الجنات, نيزروضات و ببينيد/ 7 Ç ê0ì التواريخ دررستم زند

االÄمه مع حشرهاهللا و درجاتهما تعالي رفعهاهللا رفيع د محم آقا بن د2 آقامحم آقايي, الجميع
كه ميفرمودند حقيروصيت به ر مكر ايشان گرديدمو شرفاندوز الم عليهمالس االطهرين
و نيست ر متصو نجاتي راه احتياط طريقهي از غير به الم عليهالس معصوم غيبت زمان در

(رك: ق / ه 1070 مÇتوفي ل او مÇجلسي از فÇارسي عÇمليه رسÇاله يÇن, الد احكÇام معرف¹ في المتقين حديق¹ Ç 3
/(389.ì الذريعه

تÇقي د محم الÇم مÇوالنا المنصور, المÆيد الجليل, المولي مالذالفقها¾, حديقه3 بهمقتضاي
امÇتثال االعÇلي حسباالمر باشي/ كرده عمل بايد مثواه, الجن¹ جعل و طابثراه مجلسي,
مقتضاي از كمتري مينمودو عمل وسع قدر به بهحديقه رجوع به ت مد اين در ميرفتو
تسبيحات هم اين از پيش تي مد تا بهخصوص احتياط نماز در معذلك مينمود/ تجاوز آن
نمودم بسيار بع تت و تفحص و افتادم فكر اين به فاق ات حسن از آنكه تا ميخواندم اربعه
رجوع سركار نسخهيمرشدالعوام به عليالخصوص است, اين خالف در احتياط كه ديدم
در بÇايد آنكÇه جز بالضرور¸ صورت اين در بودند/ فرموده جواز عدم به تصريح نمودم
نÇموده تÇفصيل بÇه كÇه دارم سÆال چند خصوص اين در و ندارم چاره باشم تدارك خيال
ا گرچه باشند/ فرموده قلمي را جواب اسÆله اين از هريك ذيل در بايد مطاع آن و ميشود
نمازهاي اعادهي مشغول احتياط جانب رعايت و خود استنباط قدر به العجال¹ علي و حال
و شÇود ر قرÇم چÇه مÇطاع آن جوانب ت عز جانب از تا شدهام ÇÇ تعالي الحمدهللا ÇÇ احتياط
مÇطاعا صÇاحبا باشند/ فرموده قلمي هم فاال هم اال حكيمانه را جوابها كه است مستدعي
قلمي تنگي دروقت شب طرف در ميشود نموده اسÆله از كه تفصيلي موجب به قبله گاها
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قÇلمي جÇواب يك هر ذيل در هست/ اسÆله در معني الزم و معني حسب به تكرار و شد
بÇندهي مÇثل كÇه است آن حقيقت بشود/ حاصل كفايت سابق جواب به ا گرچه فرمايند
شÇادي و غÇم كشمكش و آبادي ازوادي و بپوشد سياه بايد تبه كاري روسياه شرمندهي
بالمره تداركات در مسامحه شايبهي از پرداخته, خرابيها تعمير به كشيده كناري به رخت
الزم عظيم حرج باشد چنين ا گر بأس ال ندارد ضرر و ندارد ضرر بأس <ال قيد از درگذشته/
عيال گرفتار كه كنم چه آيا نمايد/ حاصل آزادي G طر و Âك ميشود>/ هال ك آدمي ميآيد,

تباهست/ كار كه آه آه آه فاالهم/ هم اال صورت اين در پس ميباشم/ حال پريشان
است تركستان به ميروي تو كه ره اين اعÇرابÇي كÇÇعبهاي بÇÇه نÇÇرسي تÇÇرسم

چاره? چه اما
نÇيست دريÇÇدن پÇÇيرهن جÇÇز چÇÇاره نÇرسد جÇان بÇه چÇÇون بÇÇيچاره دست

نÇفرموده فراموش را روسياه اين دعا از وبيگاه گاه در كه ميدهم قسم خدا به و دارم تمنا

هÇيچ گÇفت: است? كس چه بگويم پرسيد معرف شد/ مجلسي وارد ابوالخير ابوسعيد كه است معروف Ç 1
گويد: خاقاني هيچ! بن

مÇاييم پسÇÇر را هÇÇيچ بÇÇن هÇÇيچ زيÇرا كÇÇند مÇÇا بÇÇه نسÇÇبت بÇÇاد
مÇÇاييم عÇÇيارتر كÇÇم هÇÇÇÇمه وز كسÇان هÇيچ جÇمله هÇيچند ز  كم

كسم1 هيچ خواهر پسر باشند/
نÇدارد! شÇاه مÇرا گÇلدار شÇيشهي ايÇÇن نÇدارد راه مÇن دل در عÇلي مÇÇهر جÇÇز

الم عليهمالس و عليه الكرام آله و بمحمد تهلكني, ال و ادركني اهللا يا فداه, اهللا جعلني
كÇني يÇاد داÇÄمش كÇه كÇÇن آن بÇÇاري نكÇني يÇادش هÇيچ كÇه نÇتوانÇي چÇون

پريشان/ ميگو نيستي پريشان چنين: لش او مصرع و است معروفي شعر Ç 2

ه, القص ايشان,2 از ميگو نيستي, ايشان از
است بسيار سخن ورنه شوي آزرده دل تÇرسيدم كه دل, غÇم گÇفتم تو پيش اندكي

عندالتالقي/ باشد مقدور ا گر مه تت و [!] هوالمشتاقي الباقي

قمي ميرزاي از جواب

طÇاير بسÇته بÇال و بÇال, شÇاهين مخلب به مأنوس صعوهي شكسته پر تعالي/ اهللا بسم
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باشد/ صحيح "سرير" بايد اما است, چنين مأخذ دو هر در Ç 1

زبان قلم تحرير جرير1 و نشان ابكم بيان تقرير صفير به ابتال¾ قرين محنت قفس محبوس
آن والتÇفات د فقÇت بÇهجت بÇا ساحت بيثبات, حيات اظهار عرض عز به بنيان, منقصر
مينگارد تنوير بيضا¾ ضمير لوح بر نموده العطيات واهب شكر مورد را حمات قدوهي

صÇحيح آورديÇم آنچÇه آمده, "تقريد" صورت به العلما¾ قصص در و "تغريد" صورت به الشتات جامع در Ç 2
كبوتر/ افكندن گلو در آواز معني به است

بهتغريد2هديرتنبيهات گرديد, بيحاصلي مغا ك ازاوجعالمقدسهايط  كهورقا¾متعززه

باشد/ صحيح "محر ك" بايد اما است/ چنين مأخذ دو هر در Ç 3

كه متمتعي هدهد و ساخت بيدار غفلت خواب از شده بيخبران بيخودترين د3 مجر انيقه
به التيامي نويد انس مجامع از آورده سبا شهر به را وفا مصر سليمان نامهي صبا باد چون
بÇخت سÇر بÇر سÇرافÇرازي رÇف اقÇبال, دريÇچهي از رسانيده وحشتزدگان وحشيترين

آمده/ "مÆالفت" صورت به مأخذ دو هر در Ç ê

مÇرغوب مكÇتوب الريÇبي مÇوألف4 و غÇيبي هاتف اعني انداخت/ خفتگان خفتهترين
هر و حيات آب منبع از است نهري آن از سطري هر كه مصحوب انيت حق اسلوب بالغت

است/ مناسبتر "دري" "بحري", جاي به مثال براي Ç ë

خÇا ك كÇرهي پژمردگان سعادت, مخزن و حكمت معدن از است بحري5 آن از شطري
نورافزا را بيحاصلي غمنا ك مغا ك ظلمتنشينان و بهار فصل چون نزهتفزا را بيدلي

آمده/ "بيناÄش" صورت به مأخذ دو هر Ç ì

روضهي و پربار گونا گون فرايد ثمار از بياناتش6 دوحهي نصفالنهار/ در شمس چون
صÇفحات انÇوار مطالعهي از نثار/ جواهر بوقلمون عواÄد خراÄد اوراد و ازهار از افاداتش
اشÇاراتش و اخÇتالسات شÇمايم نسÇايم از و روشن حزين خاطر ظلمتكدهي آن, التفات
و يافتم بشارات مغلقات فاتح را آن دقيقهي اشارات گرديده, گلشن قرين محنت دل  گلخن
و لطف اظهار درعالم يآنكه حت شناختم/ اشارات مشكالت شارح را آن انيقهي بشارات
و بيدل خاسر و بيكمال قاصر اين با را بيمثال مشفق و كمال اهل زبدهي آن نسبت نوال
اولي هي قص به ايهام مقام مقتضاي ا گرچه بودند, داده قرار ابسال و سالمان تمثال در حال
هي قص جانب به رمزي حال مقتضاي ليكن باشد; مليحي هجو فيالحقيقه كه ميپرورد را
شÇيÃي ال ايÇن چÇون و بÇاشد مÇديحي را مالمتي انواع مستحق معني در كه ميآورد ثانيه



627 فقيه و حكيم مراسله

نÇميشمارم, عيار كامل سابقان به اضافه و اعتبار اهل به نسبت عداد در را خود بيمقدار
از اعÇالمرتبه بÇه خود وصول مرحلهي يا استكمال مرتبهي در را خود نسبت آنكه بهتر
مناسبت و صلصال كوزهي با طبيعت نضج در است را مارج نار تربيت كه دانم چنان  كمال
مÇنبع كÇه شÇناسم چÇنان فÇطرت مقتضاي اوج به طبيعت حضيض از را خود ترقي ظهور
و انگÇاشته دوست را كÇهنه دشÇمن كه زيرا سلسال/ ماه منبع در است را كبريت چشمهي
بÇر نÇقشي آن سقي در و كاشته شورهزار زمين در بذري و گذاشته بركنار را قديم دوست
افراشته/ درازي سفر علم رفيق و زاد اين با تعيش و الفت انجام اميد در و نگاشته آب لوح
و پوشيده دام از چشم دانه, فريب به و نوشيده زهر كاسههاي شهد, از شربتي خيال به بلكه

كوشيده/ خود بنياد خرابي به نفسي هر در
نÇفروشم جÇوي به من ا گر باشم ناخلف بفروخت گندم دو به رضوان روضهي پدرم

به اره غد عجوزهي اين تعلق بيبي الخباÄث ام دامن در رضيع كودك چون گاهي بلكه
بÇغل در ا كÇراه كÇمال در گÇاهي و خÇوشحال و خÇندان چسÇبيده, آز و حرص پستان دو

ميآيد/ نظر به مناسبتر "تجافي" جاي به "تالفي" كلمه Ç 1

دل بÇا زدن رو بÇر تÇپانچه تجافي1 و كندن ريش مشغول بازيچه به توكل بابا ابوالخيرات
و گÇريز در حقيقي مÆذب مكتبخانهي از گاهي رضاع حضيض از ترقي بعد و پرمالل,
اينكه خالصه ميباشد/ ستيز در مويز جوزو طلب در پرهيز تقويو مهربان مادر با  گاهي
غمرات عاÄم و ضالل تيه هاÄم اين سرگشتگي و حسرت بيان و بال شكسته اين حال شرح
نÇه وبال و خسران الطريق قطاع اسيري و استكمال سفر از دورافتادگي و مالل و حرمان
ÇÇ نشان ابكم زبان جاي چه ÇÇ زبان دو قلم به كه است بيان و تقرير حيطهي از دور چنان

درآيد/
باشد ديگري حال راست آيد آنچه بخواند نه ور كسي داند مرا احوال ناخوانده مگر
خسار و نقصان در گرانمايه عمر Hدايم كه اقتران مناقضت اوان اين در عليالخصوص
الشÇهر¸ صÇريحهي مÇصدوقهي و گÇيرودار در دهور اهل شريرهي نفوس مقتضيات با و
چون و بازمانده كار از بالمره و نيست ر ميس فراغ لمحهاي كه گرديده النار في شرها و خيرها
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است/ بوده حال" اظهار "جسارت صورت به تحرير اصل در شايد است, چنين مأخذ دو هر در Ç 1

كه هست اميد نيست احوال پريشاني بيان و حال1 [?] جسارت اظهار فرصت اين از زياده
نفرمايند/ فراموش دعا از اجابت مظان در نموده داعي تقويت دلسوزي مقام در همينقدر
در المÇقدور حسب بالمعسور الميسور اليترك و معذور المأمور مقتضاي به االن و
آيÇات صÇدق كÇلمات آن مجموع مقتضاي از چون و ميپردازد مرجوعه خدمات انجام
ذات سÇجيت اسÇتقامت و طÇويت خÇلوص و حÇقير بÇه ظن حسن به نظر كه شد استنباط
ظاهر مافات تدارك باب در حقير بر امري ا گر كه است آن شما مقصود حقيقت شريف,
از ليكÇن باشد, ادب سو¾ هرچند Hخصوص و Hعموم كنم/ عرض باشد, اظهار قابل و شود
انÇجام بÇه ايÇنجا در طÇوالني مÇطلب هرچÇند است قوي طرفين از داعي تكليف جهت

ميشود/ عرض مراحل بعض اجمال عنوان به لكن نميآيد
قرار چنان و دادهايد قرار احتياط نماز تدارك حكايت در را اشكاالت اغلب شما Á او
عاليجناب آنكه به نظر باشند/ آورده عمل به احتياط سبيل بر را تكاليف باقي كه دادهاند
چÇاره زمان اين امثال در كه فرمودهاند تعالي اهللا رحمه د محم آقا مĤب غفران و مرحمت
به را عمل بناي هم شما كنند, كتابحديق¹المتقينرجوع به كه فرمودهاند و نيست آن جز
كÇه است اين حقيقت كه فرمودهايد شريف نفس بر مالمت مقام در بعد و گذاردهايد آن
ال نÇدارد ضرر و ندارد ضرر بأس <ال قيد از گذشته تداركات در مسامحات شايبه از بايد
مشÇغول و نÇمايد حاصل آزادي G طر و Âك ميآيد>/ الزم [حرج] باشد چنين ا گر و بأس
رفتار همهي كه ميخواهيد شما كه يافتم شما كالم دو اين از شوند/ خود خرابيهاي تعمير
حال به تا بودم محنت مرحلهي اين در كه تي مد در حقير اين و شود تمام احتياط به شما
احÇتياط به تواند را آن اغلب يا و تكليفات تمام كسي كه باشد ممكن كه فهميد نتوانستم
در آن از كÇه شÇما مÇاست/ مÇعرفت سÇير مÇنتهاي ندارد> ضرر و ندارد <با كي بگذراند,
تكيه ميخواهيد هم ضرر و حرج و عسر نفي به آنكه جاي چه ميرويد? كجا به ميرويد,
مÇواضÇع از بسÇياري در آن اجÇراي در كÇه ماست يقينيهي ادله از آن آنكه حال نكنيد/
عدم باب در فقره سه در و نيست تقليد اجتهادو از مناصي حال هر به و رسد بههم اختالف
كتاب در حقير استعداد درخور مطالب اين بسط و ميكنم عرض احتياط بر اعتماد امكان
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از Hتقريب و شده تأليف ق) / ه 120ë)سال به كه است قمي ميرزاي مشهور اثر االصول في المحكمه القوانين Ç 1
روضÇات (17ê.ì و 202 Ç 17 الذريÇع¹ (رك: است بÇوده درسÇي كÇتاب قرن دو قريب يعني تا كنون تأليف بدو

/371 ص ,ë ج الجنات,

است/ شده نوشته قوانين1
نيست تقليد و اجتهاد ظن از چارهاي و است محال احتياط امكنه بعض در كه اين Á او
وجوب به قاÄل بعضي اخفاتي نماز در حيم> الر حمن الر اهللا <بسم در اخفات و جهر در Âمث
است جهر در احتياط نميدانم استحباب/ به قاÄل بعضي و حرمت به قاÄل بعضي و جهرند
بفرمايند كه است اين امر غايت هست/ عذاب خوف يك هر ترك و فعل در اخفات? يا
تكÇيه هÇم حÇرج و عسÇر نÇفي بر كه شما و اخفات يكي در جهر يكي در بكنيد نماز دو
حاضر اخفاتي نمازهاي هم روز همه در و بكنيد را عمر نماز قضاي كه خواهيد و نميكنيد
آورد, انÇجام بÇه تÇوانÇيد كه تسليم فرض بر و ميآوريد? انجام به چگونه بكنيد, را خود
مسأله ايÇن و نÇه? يا است شرط عبادت در وجه نيت كه ميآيد ميان در ديگر مسألهاي
از بعد و آن? عدم در يا است وجه تعيين اعتبار در احتياط كه دانست بايد است/ اجتهادي
را نمازها تكرار اين و است محتمالت از يك كدام تعيين در احتياط تعيين, اعتبار اختيار
و نميكنيد? كدام هيچ نيت يا ميكنيد نيت ترديد يا استحباب/ يا ميكنيد وجوب نيت به
اين در احتياط آيا است? چيز چه در احتياط نميدانم است اجتهاديه مساÄل از همه اينها
و بكنيم وجوب قصد به را يكي يا بكنيم واجب نكرده, واجب خدا كه را چيزي كه است
ترديد درصورت اينكه ديگر مستحبو را كدام و دانيم واجب را كدام و مستحب را ديگر
نه است, تصديق و اذعان باب از نيت اينكه حال و ميپذيرد تحقق نيت چگونه د ترد و
ميآوريم, بهجا واجب مهي مقد باب از را محتمالت همهي كه گويند ا گر و ر/ تصو محض
بهعمل مات مقد نفس در مه ذيالمقد نفس كه مه مقد باب از است واجب آنها همهي پس

ميدهد: رو بسيار اشكاالت نيز جا اين در ميآيد,
اصÇلي واجب تكÇليف در مÇطلوب و است تبعي وجوب مه مقد وجوب آنكه يكي
و است مÇتضادين اجتماع مستلزم تبعي وجوب ضمن در اصلي وجوب به امتثال و است
از ÇÇ است اشاعره مذهب مقتضاي چنانكه ÇÇ آن به ا كتفا¾ و متضاده امور حيثيتدر اعتبار
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مذهب يا است اشاعره مذهب اختيار در احتياط است, عظمي معركهي و اجتهاديه مساÄل
معتزله? و شيعه

مÇن مÇجموع و نÇيست اصÇلي واجب بالخصوص آنها از يك هيچ حال اي علي و
بر عنداهللا معين و عندنا بعينه ال باحدهما تكليف و نيست اصلي واجب هم حيثالمجموع
بر است موقوف حاجت) وقت از بيان تأخير لزوم از اغماض (و آن جواز تسليم فرض
ضمن در آن به اتيان از تمكن باوجود گوييم آنكه تا آن, تحصيل به ذمه اشتغال به علم
هستند مكلف مقدور توليديه افعال اينكه جهت به آن از متمكنيم كه است صادق مجموع
ممنوع خود آن و Hواقع است مقدور بالواسطه مقدور و مباشرت, مقدوريت واسطهي به
حصول رسدو هم به تكليف به علم تا است مكلف ذمهي براÄت اصل آنكه جهت به است
پس آن/ وجوب به شود حاصل اجتهادي ظن كه قدري در اال است; ممنوع اشتغال به علم
ايÇنكه جÇهت بÇه است يÇقينيه Çهي ذم براÄت مستدعي يقيني هي ذم شغل كه گفت نتوان

است/ ممنوع مظنون قدر بر زياده ذمه اشتغال
[حÇال و مÇيكنيد مÇحتمالت همهي وجوب قصد چگونه دعواها همه اين وجود با
هÇم يÇقين و نيست ترك اختيار و است ايستاده مقابل در بدعت به ابتالي خوف آنكه]
خواهÇد بالغيب Hرجم نكنيد تكيه هم آن به ا گر اجتهادي, ظن به احتياط از است رجوع
مسÇتحب يÇا واجب كÇه است اجتهاديه مساÄل از احتياط مسأله اصل آنكه باوجود بود,
اين و احتياط به يا است اجتهادي ظن به مسأله اين در ترجيح كرديم بيان چنانكه است/
ا گر است? چيز چه احتياط از مراد اينكه ديگر و دور/ مستلزم يا است مفروض خالف
ممكن يقين تحصيل جا يك در كه فرض بر و نيست ممكن كه آن است, يقين تحصيل
مركباتاند عباديه تكليفات غالب آنكه جهت به كند دوا را دردي كه نيست جايي شود,
همهي هرگاه مركب و آنها, قاطبهي بلكه جهاد/ و حج و روزه و نماز و غسل و وضو مثل
كل آنكه سبب به بود خواهد ظني او پس باشد, ظني او جز¾ يك و بشود يقيني او اجزاي
در كه باشد محتمل كه باشد ظني جز¾ يك هرگاه پس او/ اجزا¾ احد انتفا¾ به ميشود منتفي
چنانكه و احتمال/ آن بنابر است, منعدم بالمره مركب آن پس باشد, آن غير نفساالمر
تÇمام تÇا هÇم اينجا در و نميشود قطعي نتيجه باشد ظني هرگاه قياس المقدمتين احدي
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نÇيت در اشكÇال الاقÇل نÇميشود/ حاصل آن صحت به يقين نباشد, يقين عبادت اجزا¾
فÇرض بÇر نÇميشود حÇاصل يقين حال هيچ در پس گفتيم/ چنانكه است باقي رات مكر
حدث از طهارت به است مشروط نماز كه نيست شكي شود/ يقيني همهاش نماز كه محالي
از آنهÇا همهي مساÄل در يقين تحصيل و غيرذلك, و وقت, و مكان و ساتر و خبث و

هكذا/ و باشد ظني جز¾ كه است آن مثل شد ظني شرط هرگاه پس است محاالت جمله
پيدا كردن و الزم احتياط و است تمام احتياط دليل بگوييم آنكه از بعد اينكه ديگر
در Âمث است اجتهادي مسأله هم احتياط محل پيدا كردن ليكن است, ممكن هم احتياط
بÇعضي و دانستهانÇد واجب را قصر بعضي اربعه: مواطن در اتمام و قصر در تخيير مسأله
و ت قو به نظر كردهاند اختالف هم مسأله در احتياط در و است تخيير مشهور و را, اتمام
هÇرگاه ايÇنكه ديگÇر و است? احÇوط كÇدام آيا تخيير ترجيح درصورت كه دليل ضعف

ل/ او مجلسي Ç 1

از ديگÇر شÇخصي او مثل و است, اين احوط كه بفرمايد رحمهاهللا تقي1 د محم مال آخوند

دوم/ مجلسي Ç 2

غÇيرهما يÇا تعالي رحمهماهللا اردبيلي س مقد احمد مال آخوند يا و او2 امجد ولد مثل فقها
ميكنيد? خود ظن به رجوع احتياطين احد ترجيح در است, اين خالف احوط كه بفرمايند
مرحوم سخن به تكيه ا گر ميكندو عود سابق, اشكال باز ميكنيد? احتياطين در احتياط يا
مرات و ات كر به مقام صورت اين كتابحديق¹المتقيندر ترجيح در ميكنيد, د محم آقا

البصير/ علي يخفي ال كما ميشود, خرابتر
النÇاس وقÇودها GارÇن اهÇليكم و انÇفسكم <قÇوا شÇريفه آيÇهي حكم به اينكه ديگر و

/ì آيهي تحريم, Ç 3

چÇه به را آنها و ميكنيد امر چه به شماست, متابعت به مدار كه را شما عيال والحجار¸>3
خود كه احتياطي به يا بود خواهد شما تقليد شما متابعت در ايشان تكيه واميداريدو عمل
ميكند/ عود محظور و يافتهايد? احتياط را آن خود اجتهاد به شما كه احتياطي به يا ميكنيد
است اين آن جملهي از كه ميكنيد خود كه نحوي به احتياط به ميكنيد امر را ايشان هرگاه
است اين در احتياط آيا سابقه, محظورات همه آن با كرد, بايد بار چندين را نمازي هر  كه
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حقوق ايفا¾ و اطفال و خانه امر تمشيت ه متوج بايد آنكه باوجود ضعيفالنفس زني  كه
تÇحميالت همه اين را تكليف ل او در صغيره دختر يا باشد, آن لوازم و توابع و زوجيت
مÇن فÇيالديÇن عليكم جعل <ما فرموده مجيد درقرآن حقتعالي آنكه حال و بكنيد شاقه

/78 آيهي حج, Ç 1
/18ë آيهي بقره, Ç 2

كÇه: گÇويد آله و عليه صلياهللا پيغمبر و العسر>2 بكم يريد ال و اليسر بكم <يريداهللا و حرج>1
كرديو عسر تحميل مرا بندگان چرا كه گويد خدا ا گر پس است> سهله سمحهي من <ملت
من دين كه گويد آله و عليه اهللا صلي پيغمبر و يسر, اال ايشان از نخواستم من آنكه حال
جواب چه كردي? گران را امر ايشان ضعفاي Hخصوص من امت بر چرا بود آسان و سهل
غايت و است كالم الف آن در بياوريد, را احتياط حسن ادله, برابر در ا گر و داد? خواهيم
احÇتياط التÇزام در كÇه نÇاخوشيها از ذلك غير الي الغير, است استحباب آنها از مسلم

هست/
پس مرافعات, و معامالت اما و عبادات, در بود اشارهاي فيالجمله شد مذكور اينكه
دعÇوي قÇطع بÇه شويم محتاج است گاه است/ بيدرمانتر مرض و گرانتر درد آنجا در
عظيمه مفاسد حكم ترك در و نپذيرد امكان صورت آنجا در صلح كه نفر دو فيمابين
باشد صغير دو مابين مالي يا آن, امثال و اعراض هتك و دما¾ سفك و نفوس قتل از باشد
ترجيح در يا شود تلف تا است مال ابقا¾ در احتياط آيا نباشد/ ممكن وجه هيچ به احتياط و

بالمرجح?
كÇار كÇه مÇيدانÇد شÇد, بينالناس ه يومي واردات و حادثه مساÄل به مبتال كس هر و

نميآيد/ انجام به بهاحتياط
و خاÄف و ميباشند قابليت و استعداد درنهايت كه مخدومي مالزمان اينكه ديگر و
نيست شكي باشند, كرده مافات تدارك كه ميخواهند و خود ابتالي از ميباشند هراسان
جهت به شرعيه احكام تحصيل در وسع استفراغ و جهد بذل است واجب شما مثل بر  كه
ادلهي همچنين و دينيه, مساÄل تحصيل و تفقه وجوب بر است شده اقامه كه قويمه ادلهي
مÇرحÇلهي ايÇن و مÇنكر, ازاحهي و معروف اقامهي وجوب بر است شده اقامه كه قاطعه
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تا بود بايد آن فكر در روز و شب و باشد آن مصروف عمر اغلب بايد الاقل است عظمي
و عÇبادات مسÇاÄل از ه وميÇي واردات از قÇاصرين حواÄج قضا¾ و خود احتياج رفع آنكه
عيني واجب كه شايد شما مثل بر نه ا گر و است كفايي واجب الاقل اين بشود/ معامالت
اقل بهعنوان نه احتياط عنوان به شويد مافات تدارك ه متوج كه خواهيد اين باوجود باشد

واجب?
كه است اين در احتياط آيا است/ شما اوقات جميع احاطهي موجب الاقل معني اين
گذاشته معطل هم را خود بلكه گذاشته حاجت در را مردم و نموده مرتبه اين تحصيل ترك
و صÇالت قÇضاي مشÇغول ايÇن وجÇود بÇا و ÇÇ ندارد انجامي احتياط امر گفتيم چنانكه ÇÇ
ت دÇم وفاÄته حاضره نمازهاي و بكنيد مرتبه ده الاقل را يك هر كه نحو اين به عبادات
واجب شÇما بÇر نگوييم ا گر بلكه ميآيد? انجام به كجا بياوريد, بهجا نهج اين به را عمر
يÇقين عÇنوان بÇه الاقÇل مساÄل, تحصيل در جهد بذل و واجب اقل به ا كتفا¾ است عيني

است/ احتياط آن ترك در احتياط پس آن, از است احوط اين كه گفت ميتوانم
اهل از كثيري چنانكه ديگران, تكميل بر است م مقد نفسي تكميل كه بفرماييد ا گر و
شÇراشÇرها و بÇرمتها را اوقÇات گÇذاشÇته, خود غير بر را فقهيه مساÄل تحصيل طي عصر
كه باهللا اشهد و است/ م مقد فروع بر و است اصول اينها كه ميكنند ه عقلي علوم مصروف
لب يا باشد فروع از مانع كه باشد خواسته ما از را اصولي چنين س مقد شارع نيست معلوم

باشد/ خواسته ما از آنها قشر شكستن از قبل را ولوز جوز
به و بالضروره اينكه جهت به نه? يا ميباشد اصلي را اصول [آن] آنكه از نظر قطع
قدر فوق تحصيل و است مطلوب ما از فروع مساÄل به اتيان س مقد شارع جانب از بديهه
و حرام كه نگوييم ا گر اصول, مساÄل در انبيا¾ ناموس و س مقد شارع طريقهي از معهود
و است مÇطلوب HقينÇي كه چيزي ترك و نيست/ واجب و مأموربه الاقل است عنه منهي
ضÇرورت و برهان مقتضاي مخالف نيست هم واجب نباشد, حرام ا گر كه چيزي اختيار
عÇلي عÇبادات بÇراتÇيان است مÇوقوف هÇم خود نفس تكميل آنكه باوجود است/ عقل
محض به فقه تحصيل كه شد معلوم ماسبق از و است/ غير تكميل محض نه تفقه و وجهها,
نيست كار در شريعت كه گفت و دريد را پرده بايد پس نيست ممكنات جملهي از احتياط
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پس آورد/ بهجا الطاق¹ و الوسع بقدر ه حق هو كما را يقينيه تكاليف آن كه شد ملتزم بايد يا
باشد آن مشغول و بالمره كند اين ترك است احتياط به او عمل كه كسي ميتواند چگونه
ه حق هو كما است فقه مساÄل ترك در احتياط كه بگوييم كه شد ميتواند چگونه و بالمره?

امÇا مÇيكردند/ تÇقرير و تÇحقيق حكما كه صورت آن به است دين" "اصول مقصود كه پيداست اينجا تا Ç 1
اماميه ميان را اصول علم و ميكردند اشكال آن پردامنهي تفصيالت و فقه" "اصول بر خود نوبهي به اخباريون

ميدانستند/ سنت اهل از ر متأث

آن حرمت بر يا نشده قاÄم آن لزوم بر دليل كه وجهي بر اصول1 تحصيل به شدن ه متوج و
شاه بان مقر ميباشد/ مختلفه انواع به نفوس تكميل كه ميگوييم آنكه وجود با شده? قاÄم
التفات و صحبت فيض از شهدي لمحه هر و ميباشند او جالس و ندما¾ جملهي از برخي
جملهي از بعضي و ميكوشند قرب درجهي اعلي تحصيل در وسيله اين به و مينوشند شاه
الم از و ميبينند گزندي حراست محن شدايد از دم هر در كه ميباشند شرط اهل و حراس
دشمنان مقابل] [در دفاع ه تهي در داÄم و ميگزينند خود بر تي شد بيخوابي و بيداري شب
خواهندو دشمنان تير هدف خودرا خونجان دلدر اسلحه بارگران ل تحم در  گونا گونو
حارسي را شاهان شاه هرچند ميكاهند, مقاسات و مجاهدات مضمار در را خود تن  گاهي
در جان بقاي جهت به حافظي را جانان جان و نيست ناچار سلطان و ملك محافظهي در
ابالهي شبهات و شيطاني وساوس و نفساني هواجس نامسعود جنود چون ليكن نه,  كار
ميگردند/ سبحاني ستودهي نواميس تخريب [پي] در و سلطاني حماي حوالي در انساني
اسÇلحه بÇا كÇه است ضÇرور يزداني توفيقات مسعود جنود با اني رب عالم سركشيكي
پس بركند را معاندان آن بنياد اعتبار و انصاف و تخليه سپر و اصطبار حذر و ثاقبه افكار

عابد/ و عالم ميان فرق در است, سعدي معروف شعر يادآور Ç 2

مÇجاهدان بÇا را مÇحبوب جمال شيفتگان و والهان و علما¾2 با را عابدان نسبت  كجاست
اين و داده, قرار مناجات و صحبت مختصه ت لذ را خود االستكمال اوج ايشان كه فقها¾?
شÇاه حÇماي محافظت و غيرعابدان و عابدان حراست راه در تان عاليهم عالمان زمرهي
آن كه گفت توان بلكه كجا? به تا كجاست از ره تفاوت ببين داده/ در جان و جسم شاهان
محبوب رضاي راه در و ربودهاند سبقت گوي همگنان از نيز عرفان مرحلهي در حراس
كÇه گÇفت توان اينجا در پس گذشتهاند/ ه, نفساني ت لذ به است اشبه كه مختصه, ت لذ از
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بÇودن پرده در و Hجميع احياالناس كمن احياها من كه نيست روا هم [محض] نفس تكميل
از گÇاهي و اعÇراض و تÇولي از گاهي چنانكه محبوب چهرهي احتجاب و مطلوب شاهد

باشد/ صحيح هم" صورت" گاه به Gظاهر است, چنين مأخذ دو هر در Ç 1

به اغراض تكميل معني در و ل دال و غنج درصورت [?] كانهم1 است اغماض و بيچشمي
است/ اعواض تأجيل

كارش در كند عشوه چون كه انديشه در يارش گل شد گل كه است آن همه بلبل فكر
از تكÇليف مرحلهي هي عام مطالب استعالم جناب آن هي خاص سÆاالت لوازم از چون و
و ميشود منبجس منبع يك از رياض اين جداول كه آنجا از ميباشد, فقهيه كليه قواعد

مÇتن در كÇه الشÇتات جÇامع ضÇبط از كÇه مÇيگردد>/ منبعث فرات يك <از است: چنين العلما¾ قصص ضبط Ç 2
ميآيد/ نظر به مناسبتر آورديم

لهÇذا مÇيگردد2, منعكس مرآت يك در فوايت تدارك و حاضره تكاليف احكام صور
كتابقوانين به مروري باشند, داشته دماغي هروقت لي او مرحلهي در كه ميشود عرض
تقليد و اجتهاد مباحث و شرعيه ادلهي مباحث Hخصوص باشند; فرموده حقير اين محكمه
و است مÇثبت كÇتاب هÇمان در حقير فكر نهايت قاعده عنوان به مافات تدارك در ما و
ل حصÇم اطÇاعت قÇصد بدون مولي اطاعت كه است واضحات جملهي از اينكه: مجملي
در نيست مجزي فاق ات باب از المولي لغرض Hموافق فعل حصول و عرفا, نيست اطاعت
و مÇيكند? او اطاعت قصد چگونه است كدام مولي امر كه نداند تا پس بالخالف امتثال
وجه بر احكام استنباط كه است شخصي الم] عليهمالس] هدي راه پيشوايان از بعد ¹اهللا حج
كÇه دانست هرگاه پس ميگويند/ مجتهد را آن اصطالح در كه كرد تواند مأخذ از صحيح
و نيست چيزي او بر كرد عمل آن وفق بر و كرد رجوع هم و اوست به رجوع او تكليف
شخص اين نمود, رجوع او غير به و كرد مسامحه و كرد رجوع او به بايد كه دانست هرگاه
و است قضا¾ تكليف مسقط او فعل نه و است معذور نه بكند, واقع موافق و صحيح هرچند
كند اخذ مجتهدي از بايد كه ندانست و فيالجمله, هست/ تكليفي او بر كه دانست هرگاه
متفطن استو همان خدا حكم كرده تعليم او معلم يا او پدر كه همين كه دانست چنين بلكه
هم او بر فاق, ات باب از افتاد, واقع مطابق ا گر پس درآيد/ تفحص درصدد كه نشد او غير
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ولكÇن نÇيست اثمي او بر نيفتاد واقع مطابق هرگاه و قضايي, نه و اثمي نه نيست چيزي
قضا چون نيست/ واضح حقير بر هم آن وجوب چند هر است/ مشكل او از هم قضا سقوط
قÇواعÇد به نظر كه است اين مفروض و اجزا¾, مقتضي را امر و ميدانم جديد فرض به را
مأمور او به نسبت تكليف ابقا¾ به بمااليطاق تكليف و غافل تكليف استحالهي از ه امامي

است/ فهميده كه است بههمان
ه كالمي مساÄل روادف از فيالحقيقه غيبت از بعد مالذ مرجع تعيين اينكه حاصل و
دارد داللت دو هر نقل عقلو و فقه/ اصول نه استو فقه مساÄل از نه امام, تعيين مثل است
فهميد كسي ا گر پس مĤخذ, از باشد احكام استنباط بر قادر كه است عالمي مرجع اينكه بر
كÇه مكتبي مال و مادر و پدر قول به كرد ا كتفا و نكرد پيروي و شد متفطن و را معني اين
صحيح چند هر است/ الزم او بر ايراد و اثم و است ر مقص بيشبهه ندارند, اجتهاد رتبهي
او به مكلف عبادت كه دانست چنين مطلقHو نشد, متفطن هرگاه و علياالظهر, باشد  كرده
است هÇمان او تكÇليف پس آيÇد, عÇمل به صحيح وجه بر Hفاقات و الغير, و است همان
فÇليقضها صÇلو¸ فاته من عمومات: نه كه زيرا نيست/ هم قضا¾ او بر و كرديم بيان چنانكه
نه و است) اظهر و اقوي چنانكه باشد, جديد فرض به قضا¾ آنكه (بنابر است آن شامل
قضا¾ كه (بنابراين باشد واجب قضا¾ او بر ادايي ل او امر مقتضاي به كه كرده نماز ترك هم
است جاري هم واقع مخالفت فرض بر مفروضه درصورت سخن همين و باشد) ادا¾ تابع

گفتيم/ چنانكه
در اشكÇال مÇنشأ كه است رفته احتياط نماز باب در مخدوم آن از كه سÆاالتي پس
مينمودهاند, قزويني حسن د سي مير مرحوم تلمذ كه حيني در كه بوده همين آنها همهي
قراÄت تبديل باب در كرده, ايشان فتواي به عمل داشتهاند, ايشان به كه ظني حسن به نظر
از قبل كه است آن ظاهر اينكه جهت به است/ يكي نماز اصل با مشرب در تسبيح به حمد
سابق در اشكال بلكه باشند; نكرده را ايشان از افضل تقليد شايد مرحوم آن تلمذ اختيار
اقÇوال از است قÇولي كرده, تسبيح با را احتياط نماز اينكه Hخصوص باشد/ بايست بيشتر
احكام ساير در و نمازها اصل در هرگاه پس باشد/ اجماع خالف كه نيست چنان و ه امامي
نÇماز در خوانÇدن تسبيح در شما اشكال و آوردهايد بهجا را خود به مكلف احتياط نماز
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كÇه داشÇتهايÇد خÇود استاد د سي به حسنظني چنان حال آن در هرگاه پس است, احتياط
متفطن و فرمودهاند ايشان كه است بوده همان شما هي ماد در حكماهللا كه بودهايد مطمÃن
در نكردهايد تقصير و نبوده, فتواي اهل يا گفته غلط د سي بلكه كه نبودهايد ديگر احتمال
قÇضاÄي شما بر و باشيد معذور كه است اين حقير نظر در اظهر صورت اين در باب, اين
واقع خالف بلكه باشد گفته اقوي خالف و نبوده مجتهد د سي درواقع هرچند نباشد/ الزم
مرجع, تعيين در كرده[ايد] مسامحه نماز مساÄل ساير و مسأله اين در هرگاه و علياالظهر,
بÇلي بكÇنيد/ بايد را همه فكر نيست/ احتياط نماز در منحصر شما تشويش و اشكال پس
در كÇه است خوب وقتي آن به سÆال تخصيص و احتياط نماز درخصوص شما تشويش
غفلت حال در آنها فعل به يا واقعي مجتهد تقليد به باشد آمده عمل به مكلف مساÄل باقي
كه قزويني], حسن د سي از اعلم [يعني او از اعلم يا مجتهد از اخذ لزوم به تفطن عدم بالمرهو
فرض هم ما پس بس/ و احتياط نماز در تقصير و باشد, نبوده او جز وقت آن در تكليف
را هÇريك جÇواب جÇامده قÇريحهي حسباالقÇتضا¾ و مÇيكنيم اينصورت در را سÆال

مينويسم/
ل/// او سÆال
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و صبا چون شاعراني و رسيد خود اوج به ادبي بازگشت همچنانكه قاجاري عصر در
باالتر بلكه يا پايهو همان در افرادي نيز ديگر رشتههاي در كردند, ظهور قاآني سروشو
مÇرتضي شÇيخ و جواهر صاحب اصول; و فقه در هدايت, و سپهر تاريخ; در شدند: پيدا

س/ مدر آقاعلي و سبزواري هادي مال حاج حكمت; در انصاري,
عرفاني سلوك در و بود منقول و معقول جامع كه است اين در سبزواري خصوصيت
و د جدÇت هÇيچگونه عÇينحال در است/ داشته وااليي جايگاه نيز وارستگي و پارسايي و
فلسفة به س مدر آقاعلي كه اندازه آن به حتي نيست/ محسوس مرد اين افكار در پيشرفت

/ë19 ص واعظي, احمد كوشش به ق), / ه 1307 Ç 123ê)سمدر آقاعلي الحكم, بدايع Ç 1

آنجا تا است نكرده معقوالت اين به آشنا را خود سبزواري داده1, نشان حساسيت غرب
ديÇدگاه از عكÇاسي دوربÇين عÇملكرد به سبزواري مرحوم كه كردهاند نقل لطيفهاي  كه
نشÇانش را خÇودش شدة چاپ عكس آنكه تا مينگريست ترديد نظر به قديم ات طبيعي

/29ì Ç 7 ص چهاردهي, سي مدر مرتضي اسالمي, فلسفة تاريخ از منتخبي Ç 2

مرايا/ و مناظر در است خوبي اسباب دوربين كه پذيرفت و دادند2
بود بينظير قديم حكمت مسايل در سبزواري بيان قدرت سليقهو حسن حال, هر در
ه وجÇت قÇابل عرفان در نيزشرحمثنوياو و است درسي كتاب هنوز چنانكهمنظومهاش
حكÇماي ط توس احاديث شرح سنت دنبالة نوشته, شيعي ة ادعي بر كه نيز شروحي است/
در شاه ناصرالدين ميباشد/ زنوزي) عبداهللا مال تا قمي سعيد قاضي و صدرا مال (از ر متأخ
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فارسي به < كتابي كه كرد درخواست او از كرد مالقات را سبزواري حاجي كه مشهد سفر
سÇه يعني ق/ / ه 128ì در حاجي و نمايد تأليف اسرارالتوحيد> مشتملبر معاد و مبدأ در
و (نÇظري) عÇلميه حكÇمت در مÇجلد دو شامل كه را رحلتش,اسرارالحكم از پيش سال

است/ چاپ همين به ما ارجاع ش/ 13ì1 ايزوتسو مه مقد با حروفي چاپ قمري, 1303 سنگي چاپ Ç 1

آنÇچه از دقÇيقي و جÇامع خالصة و نمود1 تأليف است, عبادات) (اسرار عمليه حكمت
بودند, آورده فراهم متعاليه حكمت مكتب در Hمخصوص حكما و متكلمان ه, باطني عرفا,

كرد/ تحرير و تقرير
عÇبادات اسرار و عمليه حكمت به مربوط كه دوم مجلد از نكاتي به گفتار اين در ما
به درفتوحاتمكيه عربي ابن محييالدين كه نكته اين يادآوري با مينماييم/ اشاره است
كه است بديهي و است نموده باز را شرايع رموز و عرفاني نكات و عبادات اسرار تفصيل,
Hطبع و است كرده استفاده عربي ابن از صدرا مال بهواسطة نيز و Hمستقيم سبزواري حاجي

است/ داشته ه توج گفتهاند, نيز حروفيه و اسماعيليه همچون تأويل اهل آنچه به
آينة جملگي جهان كه مضمون بدين است آورده اشعاري دوم جلد شروع در وي Ê
او و زده شاه ناصرالدين مدح به گريز و است حق ذات ي مجال حق صفات و حق, صفات

است: داده نشان خونريزي نمودار را چنگيز و حق عدل نمونة را
انÇد حق قهر و لطف مظهر شهان مشÇتقانÇد اوليÇا و مÇصدر خÇÇدا
حÇق نÇاصرالديÇن شÇه سÇيماي ز حÇق آيÇين و عÇدل شÇود هÇويدا

/ê30 ص Ç 2

خÇطاب2 آيÇد ادي فص چنگيز به عÇتاب بÇيايد عÇالم خÇلق بÇر چو
زودتر جهت اين از را دختر گويد: سالگي نه سن در دختران شدن مكلف مورد در Ê
زود كÇه لطÇيفي گياه چون است, ضعيفتر جوارحش و اركان <دختر كه كردهاند مكلف
مÇحروم تكÇليف) (يÇعني لطÇف ايÇن از كه فرمودهاند تكليف زودتر پس شود/ پژمرده

/ê31 ص Ç 3

سوم شود/ او خوي نامحرم از محافظت و شود عصمت و ت عف اي مهي اينكه ديگر نماند3/
شود/ عملي عقل اصالح الاقل پس بينصيباند, نظري عقل تكميل از اغلب نسوان اينكه
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آداب بÇه بÇاشد مكÇلف بايد پس دارد نكاح به استمتاع قابليت سن اين در اينكه چهارم

/ê31 Ç 2 ص Ç 1

يك را نÇظريات ايÇن باشد>1/ داشته قلب در وقعي تا ظاهره/// و باطنه طهارت و شرعيه
از مطلب تأييد براي و است آورده قلم به پيش سال پنج و سي و يكصد در ايراني فيلسوف
هنديه ارقام چنانكه است اعداد اصل و كامل عدد <تسعه ميگيرد: كمك هم اعداد" علم"
عدد اين ا كمال دختر چون پس است/// نه "آدم" حروف عدد و بس, و است نه تا يك از
نمود اجالل نزول او در آدميت و رسته حيوانيت جنسيت از كه است اين از كاشف نمايد

/ê32 Ç 3 ص Ç 2

كشد>2/ بايد آدم را تكليف بار و
در ساري حيات, صورت آب كه است آن است ر مطه مطلق آب كه اين حكمت Ê
و نقايص لوث از را مواد مردگان است ر مطه كه است مطلق وجود ساري حيات و  كل///

/ê3ê ص Ç 3

است3 عÇدم اردÇط و را امكان لوث است پا ككننده پس وفاداري/// سلوب از را ات مهي
است, س قدÇم يضÇف و مÇنبسط وجود كه واسعهاش رحمت مجيد درقرآن و (ê3ê (ص

/17 آية رعد, سورة Ç ê

ه مفكر بر آنچنان متعلقه حكمت عرفانيو مقوالت ميكنيد مالحظه ما¾4/ به فرموده تعبير
آب اما مينمايد/ تطبيق س مقد فيض با را مطلق آب پا ككنندگي كه بود مسلط سبزواري

/ê37 ص Ç ë

باشند5/ ل مكم نتوانند كه ده/// مقي وجودات چون نيست ر مطه ولي است طاهر مضاف
به كيف و بيكم اتصال كه است نوراني قلب مثل نميشود نجس جاري آب اينكه Ê

/(ê3ì) دارد الهوت

/ê3ì ص Ç ì

اهل تبعيت همچنانكه است نجس خوك و سگ و كافر آب]6 ماندهي [پس رÆس Ê

يوانÇح] ل الÇج رÆÇس و بÇيتقوا سÆر استعمال مانند هوسات و نفساني تسويالت در دنيا

/ê37 Ç 8 ص Ç 7

اين گوشت همچنين استر, و درازگوش چون حيواناتي سÆر اينكه است7/ نجاستخوار]
حس و خÇيال و وهم بهجز كني ق تعم چون كه است كساني تقليد مانند است; مكروه دو
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/ê37 Ç 8 ص Ç 1

نيستند1/ ديگري چيز
حÇقيقت مسÇش نور رقيقهي كه است آن ش سر است, رات مطه از آفتاب اينكه Ê

/ê38 Ç 9 ص Ç 2
/ëë1 ص Ç 3

ماوات>3/ س در است اهللا مثال <شمس, گفتهاند نيز و است2 منبسط وجود همان كه است
كÇه است توحيد هيكل غالب عنصر آنكه براي است رات مطه از ارض اينكه و Ê

/êê0 ص Ç ê و ë و ì و 7

مسجود4/ و است مسجد و باشد بشري انسان
متصف را مجاور و است/// نفس به شبيه كه است اين ش سر است ر مطه نار اينكه Êو
كÇامل انسÇان الفتÇخ تÇار6/ شب در است عÇلويه انوار خليفة نيز و كند5 خود صفات به
قÇمر7/ چون است الخليفه خليف¹ بلكه , صغري× خالفت نار خالفت و است كبري× خالفت

/ê71 ص Ç 8

قÇذارت و نÇاريت نÇيز و نÇاميده8 شيطاني را آتش كتاب اين ديگر جاي در اينكه جالب

/êê3 ص Ç 9

است9/ كرده ذ كر هم با را (پليدي)
و گÇوشت حالل بدن به نجس نوشيدني انتقال مثل است انتقال رات مطه از ديگر Ê

/êê1 ص Ç 10 و 11 و 12

دارد10 اسÇتكمال و تÇرقي جÇنبة كه است اين ش سر گزندگان/ بدن به انسان خون انتقال
ميسازد11/ پا ك را كافر شدن مسلمان كه همچنان

طبيعي وجود ابدال از است حكايتي كه است استحاله و انقالب رات, مطه از ديگر Ê
و شود ملهمه نفس له مسو نفس يا شود عقل Öنفس اينكه مثل جبروتي/ و ملكوتي وجود به
پا ك ولي است سگ باز شود, نمك و بيفتد نمكزار در سگ وقتي شود/ مطمÃنه ملهمه,
در بÇاقيه مÇادة بÇه تÇصديق در [همپشتانÇد] متظاهرند عرف و شرع و عقل پس است/

احوال12/
عÇقل و بÇرود غضب و شهوت آنكه مانند است ثلثان شدن كم رات مطه از ديگر Ê
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/êê1 ص Ç 1
/êê2 ص Ç 2 و 3 و ê و ë و ì و 7

افعالي از توحيد در و گردد2 اثبات ذات و نفي قهريه, و لطيفه صفات Öاخالص در يا بماند1
برسيم3/ ذاتي به صفاتي و

كÇه كسÇي پا كي به ميكني حكم لذا غيبت, با همراه است ازاله رات مطه از ديگر Ê
بر حكم را مسلم متشابه فعل و نيستي او از كبيره صدور بر مطلع و نيست فسق به متظاهر

ميكني4/ صحت
بÇراي است نÇجس خÇوك و سگ فÇقط حيوان نوع صد چهار و هزار ميان اينكه Ê
كÇه است شÇهوتي و غضب مانند آبي خوك و آبي سگ هستند/ آز و خشم مظهر آنكه
هÇمچون يÇافته, تعليم خوك و يافته تعليم سگ است همچنين گيرد/ قرار آخرت وسيلة

باشد5/ عملي عقل ر مسخ كه است شهوتي و غضب
شهوتاند6/ فرع كه است اين به غايط و بول بودن نجس Ê

نÇجس است, غÇضب و شÇهوت ازديÇاد موجب ازديادشان چون هم مني و خون Ê
حÇيات بÇه بسÇته ريت مطه و طهارت كه است نجس جهت آن از مردار شده7/ محسوب

/êê3 ص Ç 8 و 9 و 10

نجس ندارد, را امام و پيغمبر و خدا به علم يعني انور و اطهر حيات چون نيز كافر است8/
گÇفتيم كÇه <ايÇنها مÇيافÇزايÇد: جمله اين بر سبزواري حاجي البته است9/ آمده بهشمار

مهروب>10/ Öتكثيف و است مطلوب كه است تنظيف بهعالوه
مسÇتي در انسان و ميكند زايل را عقل كه است جهت آن از خمر بودن نجس اما Ê

/êêê ص Ç 11

است11/ شهوت و شر و فتنه ماية و حيوان همپاي و همدوش
ه, رÇ ش است: تÇا ده هم باطني پليديهاي است, تا ده ظاهري نجاسات همچنانكه Ê

/êêê Ç ë ص Ç 12

مركب12/ جهل و بسيط جهل بالهت, جربزه, بن, Ôج تهور, تقتير, تبذير, خمود,
و فÇعليات بÇا امكÇÇانيه و مÇÇاديه نÇÇقايص سÇÇتر از است حكÇÇايتي سÇÇترعورت Ê
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/êê7 ص Ç 1
/êê9 ص Ç 2

/2 ادني× براي ادني× چپ, دست با استنجا استكماالت1/
و رذايÇل از شستوشو به اشارهاي آن قسمت هر و است اسراري وضو نن Ôس در Ê
راه پÇيمودن در خÇواهÇيم سÇرعت و <ليÇنت پÇا مسح در حتي است ب تقر براي آمادگي

/êëê ص Ç 3
/êëë ص Ç ê و ë

ميانهروي4/ به است اشارت شست مرفق تا بايد را دست اينكه و دوست>3
را5/ جذبه ارتماسي و ماند را سلوك ترتيبي غسل Ê

و جالل صفات به اشاره اهللا> <سبحان است/ اربعه عناصر عدد به اربعه تسبيح عدد Ê
ان من و<اهللا كبر> است توحيد اهللا> اال <الاله جمال, صفات به است اشاره <الحمدهللا> تنزيه,

/ë30 ص Ç ì

يوصف6/
هÇمچنين كÇند/ غسÇل بÇايد آن تطهير از پيش كند, آدمي تمي بدن مس كه كسي Ê
اين به آن سيÃة احوال از برسد و جهل به است ميت كه را جاهلي كند مجالست كه سالكي

/êì2 ص Ç 7

توبه7)/ به را خود دهد شستشو بايد چيزي,

/êì3 ص Ç 8

حق تجلي هنگام احتضار وقت زيرا قبله8 به محتضر ساختن ه متوج است واجب Ê

/êìê ص Ç 9

ناطقه9/ نفس موساي بر است
آب به مرتبهاي و كافور به مرتبهاي سدر, به مرتبهاي داد/ غسل بايد را مسلم ميت Ê
صفات فناي و (محو) حق فعل در افعال فناي به است اشارت شستشوها اين (ناب)/ قراح
ناظر قراح آب به غسل و (محق), حق وجود در وجودات فناي (طمس)و حق صفات در
ÔمالÇك صÇفات, وبÇث از است وجود خلوص مناسب خالص ف Öصر آب كه است م سي به

/êìê Ç ë ص Ç 10

عنه10/ فات الص ÔيÖفن خالصاال
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دفÇن خÇون به آلوده جامة با بلكه كفن, و نميخواهد غسل شود شهيد كه مسلمي Ê
كند, سرايت جسدش خونشو به او باطن طهارت باشدو چنين هرگاه ار كف تيغ شهيد شود/

/êì7 ص Ç 1

/1 Ôديته فانا /// Ôديته ليعف Ôلتهت ق Öنم كه بود?/// خواهد چه حقتعالي باطني تيغ شهيد

/êì1 ,ê8ì ص Ç 2

جÇاي ايÇنكه (جÇالب اوست2/ ودنÇب توحيد هيكل ميت/// جسد احترام حكمت Ê
است)/ داده نسبت حيات به را بودن پا ك ديگر

مÇزار كÇه است جهت آن از سه/// مقد مشاهد به شدن ف مشر و قبور اهل زيارت Ê
في (قÔبورÔ كÔم عوالم همة در بعضي از و ملكوت/// در بعضي از و است ملك عالم در بعضي
جÇزافÇيه امÇور ايÇنكه و شÇد مÇعلوم زيارت حكمت پس /(/// بدان اال في ÖمÔكÔابدان و القÔبور///

/êì9 ص Ç 3

نيست3/ ( گزافه)
انيت نفي و مذلت خا ك به تقريب را قلب و باطن بايد است خا ك بر م تيم اينكه Ê
چه و تام چه مركب كه است آن نيست, جايز ممزوج به و معدن به م تيم اينكه سر و  كرد

/ê71 ص Ç ê

هر كه انگاشته, مركب را معدن و بسيط عنصر را خا ك اينجا در بود4/ نتواند ر مطه اعتباري
باشد/ معدن چندگونه است ممكن خا كي

/ê72 ص Ç ë

عÇبادت بÇه اشÇارت ركوع دارد>5/// جمعيه وحدت و است جامعه عبادت <نماز Ê
عÇبادت بÇه اشÇارت قÇيام و است نبات عبادت به اشارت سجود و است صامته حيوانات

هم با را عبادات انواع و هستي مراتب مختلفش رساالت در /ق) ه 9ê7 Ç 101ì)دهدار محمود بن محمد Ç ì
/(1êë Ç 271 ص مكتب, ميراث دهدار, رساÄل (رك: است كرده تطبيق

/ê73 ص Ç 7

جمادات7 و معادن عبادت به است اشارت سالم و د تشه و جلوس و است6 انسان تكوينيه
مفطرات, از كف حسب به روزه بر اشتمال اسالم/ اركان همة بر است مشتمل نماز بلكه ///
[پس وجÇود مÇالك اوست ايÇنكه و الديÇن يÇوم مالك قراÄت حسب به زكات بر اشتمال
و است كÇعبه كه قبله به ه توج , حج بر اشتمال و است] خدا نيز اموال مالك اولي× بهطريق
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/ê7ê ص Ç 1 و 2

است جهت اين از و نفس1/// جنود با كرد محاربه بايد است جهادا كبر كه جهاد بر اشتمال
نيست2/ ساقط احوال همة در و بود واجب همه بر ازمنه جميع در نماز  كه

/ê7ë Ç 7 ص Ç 3

كÇرده3, حÇروفيانه وجيهاتÇت , مستحب و واجب نمازهاي ركعات تعداد بيان در Ê

/ë28 ص Ç ê
/ëê9 ص Ç ë

روزه5/ كفارة و زكات4 نصاب در همچنين
زوال است/// حقيقت شمس تجلي يادآور صبح است: حكمتها نيز نماز اوقات در Ê
عÇين در كثرت و كثرت عين در وحدت به است قدسي ناطقة نفس رسيدن يادآور ظهر
به وصول يعني مغرب و والتفويض/// الجبر بين و والتنزيه, بينالتشبيه مقام به و وحدت

/ê79 ص Ç ì

اني6/ رب نوراني وجه به التجاي و امكاني ظلمت يادآور عشا¾ تاريكي و الغايات/// غاي¹
بÇهجاي بÇزرگان و سالطين نزد در آنچه به است شبيه نماز در حركات و اوضاع Ê
عÇلي ÔمنÇح لرا> است: فÇرموده كه نميبيني سجود و ركوع است جمله آن از ميآورند///

/ë طه, Ç 7
/17 الحاقه, Ç 8

/22 فجر, Ç 9

و صفا>9 اف ص والملك كرب و<جا¾ ثماني¹>8 ذÃومي فوقهم كب ر Ôرشع Ôل م Öحو<ي 7< Iستوي× العرش
سجود/// و آنها كشيدن صف و مالÄكه سر بر تخت حمل و تخت بر جلوس كه است معلوم

/ë02 ص Ç 10

است10/ سالطين آداب اينها

/ë03 ص Ç 11 و 12

زمÇين بÇر سÇجده در ع وضÇم هفت اينكه و فنا11 از فناي سجود و است فنا ركوع Ê
خفي , سر روح, عقل, قلب, نفس, كه آدمي سبع لطايف اضمحالل به است اشاره ميآيد,

باشد12/ اخفي× و
شÇهود كÇه را (پÇيغمبر) حÇضرت روحانيت و را حق معبود است شهود از د تشه Ê
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/ë0ê ,ë ص Ç 1

مÇعني بÇه شهادت از د تشه كه شويم يادآور بايد است1/ حق شهود نيز ديه محم حقيقت
است/  گواهي

مÇا به يا ميرسد عليهم اهللا صلوات د محم آل و د محم به ما سالم و صلوات اينكه Ê

/ë0ì ص Ç 2

آنان2/ به هم و ميشود عايد ما به هم يعني است جمع در حقيقت
عÇالم است: سÇه بÇاالجمال عوالم كه است آن نماز آخر (مندوب) تكبير سه سر Ê
اعÇتبار بÇه عÇدد سÇه نكÇتة كه ميشود و طبيعي/// اجسام عالم و مثاليه اشباح عالم ارواح,

/ë1ì ص Ç 3

باشد3/ لوامه و له مسو و اماره سه گانهي نفوس از آميختگي
تÇخلق و نÇعمت شكÇر بخل, ازالة دنيا, مال محبت از چشمپوشي زكات, حكمت Ê

/ë17 ص Ç ê
/ë18 ص Ç ë

شود5/ كريم و جواد و الحاجات قاضي اسم به متعلم تا است4 باخالقاهللا
جهت آن از نقدين) ثالثه, انعام اربع, (غالت است واجب زكات چيز نه به اينكه Ê

/ë20 ص Ç ì

شريف6/ است عددي نه كه است
نÇمايد نÇظريه لومÇع عليمÇت عÇاقله قÇوة بÇدهد: زكÇات بايد هم انسان معنوي قواي Ê

/ë21 ص Ç 7

را7/ ه مستعد ين مستحق و مرطالبين

/ë2ê ص Ç 8

معنوي8/ هم و دارد صوري فقر هم كه شود داده فقيري به بهتر چه زكات دادن در Ê
و ميدهد روزي همه به خدا عدالت/ نه است شرط ايمان فقط زكات مستحق در Ê
هشت زكات ان مستحق اصناف اينكه اما بپردازد/ مÆمن به بايد فقط است مكلف كه بنده

/ë3ì ص Ç 9

بهشت9/ درهاي عدد با است برابر است,
تكميل بار كه است كامل انسان مظهر بپردازد, بايد را فطريه خانواده كفيل اينكه Ê
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/ë37 ص Ç 1

اوست1/ شانهي بر زيردستان

 كف كه است برايآن لي> Ôالصوم> فرموده: خدا كه است روايت روزه دربارة اينكه Ê
در و ديگر, اعمال مانند نيست خلق دشاهÔم و جهري, نه ي سر است شهوات ترك و نفس

/ë38 ص Ç 2

و مÇيبارد حكÇمت بÇاران كÇه است ابÇري گÇرسنگي نÇيز و است2 مÇحض خÇلوص اين

/ëê0 ص Ç 3

ض ربالع غايات و فوايد از نيز و ميميراند3 را ما آ گاهي و هوش شكمبارگي و سيرخوري
[جگرهاي ي حر ا كباد و گرسنه] [شكمهاي غرثي× بطون از كه است آن انام اغنياي براي

/êê3 ص Ç ê و ë

بÇايد را اين و دريابند4 را برشتگان و سوختگان و كنند رقت و رحم و شوند باخبر تشنه]
و بÇازار [غÇذاهÇاي ضيافيه و سوقيه ه خاص مسموماند/ معطره و مرغوبه اطعمة كه دانست
و محروماند و ميكنند استشمام و ميبينند كه فقرا از الشم حق و النظر حق سم به ميهماني]
نÇار بÇه يافته طبخ و ارامل, و ايتام گريه كنندگان چشم آب به اغذيه آن شده عجين  گويا

كمدرآمد]5/ و [نادار مقل و م دÖعÔم آه سوز و جگرسوختگان حسرت
مظاهر از سبزواري حكيم استيحاش و اعتراض و عميق انساندوستي كلمات اين در

ميخورد/ چشم به طبقاتي اختالف
خÇودداري لذيÇذ لقÇمههاي و ميوهها خوردن از كه كردهاند حكايت نيكمردي از
كه است آن اوليا¾ عالمات جملهي از هست>/ آن در فقرا چشم زهر> ميگفت: و ميكرد
بÇه را ارامÇل و مهربان ولد چون را عجايز و عاجزين شيوخ و مهربانند پدر چون را ايتام

/ë21 ,ëëë ص Ç ì

برادرند>6/ چون را اقران و امثال و رÄوف, زوج منزلة

قامÇم به است اشاره عيد چون است حرام عيدين روزة بازگرديم/ روزه مبحث به Ê

/ì آيهي انشقاق, Ç 7

است7/ مÇالقات تا رنجبردن و لقا¾اهللا ميقات عيد نبيند/ را خود عمل كه رسيده جايي فنا,
< گويند است: عمل منع از غير عمل يتÅر منع اينكه به شده متفطن سبزواري خود البته
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شانه انگشت با را خود ريش عبادت ميان در گاهي و ميكرد عبادت غاري بن در عابدي
دلش دلريش آن مÇا/ غولÇمش نه خودي ريش مشغول كه شنيد آوازي هاتف از ميكرد/

/ëë7 ص Ç 1

ريشي>!1 مشغول باز كه آمد آواز كندن/ ريش به كرد شروع و آمد بهدرد
آنÇجا كÇه است آن در بÇخصوص ش سر , مني× در تشريق ايام روزهي بودن حرام Ê

/ëë8 ص Ç 2

نميخواهد2/ را مهمانان امسا ك Öجواد كريم آن خداياند, مهمان
و است زحÇمت و مشÇقت مÇحل Öخود سفر كه است آن از سفر روزة بودن حرام Ê

/ëë8 ص Ç 3

است3/ الزم بدن] [يعني سفينه و مركب رعايت
يادآوري نيز و ميدهد حواله كتابنبراسمنظوم به را حج اعمال حكمت پايان در
تÇحرير عيان" ذوق و "برهان براساس بلكه فقها شيوة به نه را عبادات اسرار كه مينمايد
يا بخشيدن معنا براي نسل هر متفكران كه كوششي در بدينگونه /(ëë8 (ص است  كرده
خود نوبة به نيز سبزواري ميدهند, خرج به ديني آداب و مناسك و شعاير معاني  كشف
بÇراي پÇذيرش قÇابل تÇفسيري هÇم روي بÇر تناقضات, بعضي عليرغم و جسته شركت

است/ داده بهدست شرايع باطن از خود معاصران





ص/ ëì3 م), ق(1991 / ه 1ê11 ابوحجر, عمر احمد الميزان, في للقرآن العلمي التفسير #

قرآن# علمي تفسير

در غيره رياضيو طبيعيو علوم اصطالحات كردن جاري معني علميقرآنبه تفسير
عÇبارت بÇه يÇا قÇرآن از فÇلسفي و علمي مطالب استخراج در كوشش با و قرآني عبارات

/ìë ص Ç 1

هÇر كÇه است تÇجربهاي عÇلمي1, مÇصطلحات بÇه قرآنÇي تعبيرات كردن تسليم روشنتر
بوده جالب ÇÇ مقبول نه ا گر ÇÇ برايش عمر از دورهاي در دستكم مطالعهاي اهل مسلمان
مسأله تاريخي سير و داده قرار موردبحث گسترده بهطور را موضوع اين فوق كتاب است/

ميباشد/ مÆلف دكتراي رسالهي و است كرده رسيدگي آن مباني با را
آن مÇيكند دعÇوت آن به كهقرآن علمي اما ميكند دعوت علم به كهقرآن ميدانيم
نمايد تنظيم را مردم معامالت و عبادات و عقايد و باشد سودمند آخرت و دنيا در كه است

/78 Ç 9 ص Ç 2

بÇه قÇرآن مÇيشود2/ وحي مبتنيبر دانش و ي حس تجارب عادي, مسلمات شامل خود و

/ 81 Ç 2 ص Ç 3

دارد3/ آخرت به نگاه اما ميدهد ه توج طبيعت
درنÇتيجهي مسÇلمانان كÇه گÇرديد شروع زماني از علمي فرضيههاي تطبيققرآنبا
ران فسÇم وسÇيلهي بÇه كÇه عÇلمي تفسير گرديدند/ آشنا علوم اين با اوايل علوم ترجمهي

دارد: هدف چند گرديده آغاز مشرب حكمي
دارد/ علمي جنبهي كه آيات از دسته آن معاني بيان Ç
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علوم/ با آشنا خوانندگان افكار با كردن همراهي Ç
اعجازقرآن/ بر استدالل Ç

ندارند/ منافات دين و علم اينكه Ç

/98 ص Ç 1

است1/ پاسخگوي را بشر نيازهاي همهي و زمانهاست همهي Çقرآنبراي
كه: استدالل اين است/ ميداشته مخالفاني شيوه اين Öآغاز از هم اما

رايج زمان آن در كه معناهايي بدان نه فهميد نزول عصر معاني به بايد الفاظقرآنرا Ç
نبوده/

علوم/ تعليم نه آمده اعتقاد و دين تبليغ Çقرآنبراي
بپيونديم/ آن به كهقرآنرا نيست روا و ميكند تغيير علوم Ç
ميكشد/ دين و علم ميان جنگ به آخر تفسير, نحوه اين Ç

نكردهاند/ چنين صالح سلف Ç

/110 Ç 112 ص Ç 2

بدوي///2/ عرب نه است معجزه دانش اهل براي پس است, اعجاز اثبات براي ا گر Ç

/277 Ç 289 ص /ق), ه 790 (متوفي شاطبي نظريات رك: Ç 3

كنيم3/ تحميل آن بر را ديگري چيز فهمقرآننبايد در كه است اين مسلم

ق/ / ه 370 تا ê27 Ç ê

Âمث زده; دست فلسفيقرآن تأويل به كه است كساني نخستين از بوعلي4 حال هر در

/17 الحاقه, Ç ë

است نهم فلك همان عرش كه ميكند معني چنين را ملك5 هشت وسيلهي به عرش حمل

/9ë ص Ç ì

دارد6/ قرار فلك هشت روي و

ق/ / ه ë0ë متوفي Ç 7

<آن است: گفته و دارد گرايش نيز علمي تفسير به كه است كساني از الي7 غز د محم

/1ê8 Ç 9 ص Ç 8

ميشود8>/ فهميده تشريح) و هيأت Âمث) علم با خداست افعال به مربوط كه آياتي
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ق/ / ه ì0ì متوفي Ç 1

Âمث كوشيده, خود زمان علوم تطبيققرآنبا در پيشينيان همهي از بيش رازي1 فخر

/9ê ص Ç 2
/22 بقره, Ç 3

را زمÇين 3<HراشÇف االرض لكم جعل <الذي آيÇهي براساس و دارد2 تأ كيد آسمان هفت بر

/1ë1 ص Ç ê
/1ìê بقره, Ç ë

السماوات///>5 خلق في <ان آيهي تفسير در و باشد4 سا كن بايد فراش چون ميداند سا كن

/1ë3 ص Ç ì
/ì8 Ç 9 آيهي نحل, سورهي Ç 7

در النحل>7 ربكالي آيهي<اوحي ذيل و ميآورد6 Hمشروح قدما نظر طبق را افال ك هيأت

/1ëë Ç ì ص Ç 8

را وي كÇه نÇادانÇان اشكال پاسخ در و كشيده8/// درازا به را سخن النهاش و زنبور وصف

/1ë3 Ç ê ص Ç 9

است9/ كرده استدالل و اشاره مطالب اين به خود خدا گويد: كردهاند, پرگويي به متهم
از و آزمÇودم را فÇلسفه و كÇالم <راههÇاي است: گÇفته وصيتنامهاش در رازي فخر
خدا عظمت برابر در را قرآنانسان زيرا نيافتم ميشود, ازقرآنحاصل كه سودي هيچيك
آن از ايÇن و مÇيدارد بÇاز ايراد و رد و نقيض و ضد مطالب آوردن از و ميسازد خاضع

/1ëì ص Ç 10

ميشود>10/ نابود باريك گذرگاههاي تاريكو تنگناهاي در بشري عقول كه است جهت

ق/ / ه ìëë متوفي Ç 11
/1ë7 Ç 1ì0 ص Ç 12

مÇيدانÇد12/ صÇناعات و عÇلوم هÇمهي حÇاوي را قÇرآن المÇرسي11 ابيالفÇضل ابن

ق/ / ه 79ê متوفي Ç 13

سÇال زلزلهي جÇمله از كÇرد, اسÇتنباط قÇرآن از مÇيتوان را چيز همه ميگويد زركشي13

/1ì2 ص Ç 1ê
/911 Ç 1ë

علومقرآن نيز سيوطي15 ميشود14/ فهميده زلزالها> االرض زلزلت <اذا آيهي از 702 ه / ق/
و آسمانها ملكوت و خلقت عجايب بيان <قرآن ميگويد: و ميداند پرشمار و بسيار را
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/1ìë ص Ç 1

است1>/ ثري× تحت و اعلي افق و زمين

ق/ / ه 18ê8 تا 190ë Ç 2

ههاي رضيÇف بÇين تÇطبيقها بÇعضي به عبده2 د محم شيخ بار لين او جديد, دوران در

/ì تكوير, Ç 3

بÇهمعني را سÇجرت>3 البحار اذا <و آيهي Âمث است; زده دست آياتقرآن با نوين علمي
درون مذاب مواد ريختن بيرون و دريا كف شدن شكافته آبهاو پيوستن هم به پÔرشدنو

/172 ص Ç ê

و هستند>4 جهنم پوشش <درياها است: آمده هم اخبار بعضي در چنانكه ميداند, زمين
مÇنظومهي خÇوردن هÇم بÇه يا و آسمانها تركيب فساد انشقت> السما¾ اذا <و آيهي معني

/173 ص Ç ë
/ë شمس, Ç ì

<الزمهي گويد: بناها>6 وما <والسما¾ آيهي مورد در است5/ ستاره دو تصادم اثر بر شمسي
بر كه را باليي عبده, د محم است>/ عمومي جاذبهي همان اين و است اجزا¾ چسبندگي بنا
اين كه درحالي مينمايد/ آبله و حصبه بر منطبق روايت, يك طبق شد, نازل فيل اصحاب
ظÇهور عÇاليم از فÇيل واقÇعهي كÇه مÇعنا (بÇدين را قضيه ارهاص و اعجاز جنبهي تفسير
كÇه گرفته ايراد او به نيز حسين طه ميبرد/ بين از بوده) مان آخرالز پيغمبر قريبالوقوع

/17ê Ç 7 ص Ç 7

نميفهميدند7/ گويد, عبده شيخ كه معني اين به را لفظ آن محمد(ص) اصحاب
جÇوهري طÇنطاوي جÇديد علوم بر تطبيقكنندگانقرآن افراطيترين از يكي شايد
آوردن به فراواني صفحات و ل مفص فصول شيفتگي, با جلدياش 2ë تفسير در كه باشد
يك حمد سورهي در <العالمين> كلمهي ذيل Âمث داده, اختصاص علمي جديد ههاي فرضي

/180 ص Ç 8
/18ì Ç 7 ص Ç 9

تفسير9/ اال هست چيز همه او كتاب در گفتهاند و است8 نوشته طبيعيات دوره

ق/ / ه 12ìë Ç 1320 Ç 10

قÇرآن اعÇجاز گÇويد: االسÇتبداد مشهورشطÇبايع كتاب در كوا كبي10 حمن عبدالر
قرن سيزده بلكه نيست, ايران بر روم غلبهي پيشگويي يا و بالغت و فصاحت به منحصر
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/188 Ç 192 ص Ç 1

است,قرآنميگويد: اثير عالم هي ماد ميگويد علم :Âمث است1/ گفته را علمي حقايق پيش

/11 فصلت, Ç 2
/33 ,ê0 يس, Ç 3

درقرآن شده, جدا شمسي منظومهي از زمين است3, حركت در دايم عالم است2/ دخان

/30 انبيا¾, Ç ê
/12 طالق, Ç ë

كوهها تاست5, هفت زمين طبقات هما>4, ففتقنا كانتارتقا واالرض <انالسماوات ميخوانيم:

/9 لقمان ,1ë نحل Ç ì

در اندازههاست/ در اختالف به مربوط شيميايي تركيبات در اختالف است6/ زمين لنگر

/9 رعد, Ç 7

گل و است كرده ترقي جماد از ارگانيك دنياي بمقدار>7/ عنده كلشي¾ <و ميخوانيم: قرآن

/12 مÆمنون, Ç 8
/3 رعد ,ë حج ,ë3 طه, Ç 9

مÇاه نموده9/ اشاره نبات در مادگي و نر لقاح, قانون به قرآن است8/ يافته ارتقا¾ انسان به

/ê1 رعد, Ç 10

اطرافها>10/ ننقصهامن االرض اناتأتي لميروا <او ميخوانيم: درقرآن است/ زمين از شده جدا
مكÇانيسم پÇيشبيني فÇرقان, سورهي از êì آيهي در " ظل كردن "سا كن كوا كبي نظر به
من لهم خلقنا <و نموده پيشبيني را بخاري و برقي نقليهي نيزقرآنوسايل و است عكاسي

/ê2 يس, Ç 11

نيست بعيد Âمث شد/ خواهد كشف آينده علميقرآندر اسرار بسياري و يركبون>11/ ما مثله

/ê9 ذاريات, Ç 12

ميداند12/ "زوج" را اشيا¾ همهي چونقرآن باشد, لقاح با هم جمادات رشد  كه
جمله من كرده, تطبيق نوين طب با را قرآني نكات بعضي اسماعيل عبدالعزيز دكتر
گويد: جهنم, در كافران پوست تجديد و تبديل بر مÔشعر نسا¾ سورهي ,ëëآيهي تفسير در

/19ì ص Ç 13

است13>/ پوست در درد حس كنندهي اعصاب كه است جهت آن از <اين
آيÇات تÇا كÇوشيده لالÐياتالكوتيهفيالقرآن العلمي كتابالتفسير در احمد حنفي
هÇمان فÇيل سورهي در را ابابيل" Gطير" او كند/ بررسي و جمع را موضوع يك به مربوط
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/201 ص Ç 1

حجارهاي همان اين گويد و باشد1, كرده حمل را حجاره طير, اينكه نه ميداند "حجاره"
شدند/ عذاب آن با لوط قوم كه است

والعÇلم القÇرآن الحÇديث. والعÇلم اهللا عÇنوان تÇحت كتابهايي نوفل, زاق عبدالر
آورده دانه متجد تفسيرهاي نوشته, بينالدينوالعلم الحديث.االسالموالعلمالحديث.

"تين", سورهي در و ميداند فراعنه موميايي به اشاره را فجر سورهي 10 آيهي Âمث است;
عيسي سرزمين به اشاره را "زيتون" و مينشست آن زير بودا كه درختي به اشاره را انجير
ديÇني بÇزرگ مÆÇسس چهار به آيات اين در نوفل, زاق عبدالر نظر به بدينگونه ميداند/

/210 ص Ç 2

است/ نميدانسته پيغمبر را خود بودا آنكه حال شده2 اشاره
است علمي حقيقتي به <اشاره گويد: بقره سورهي ì0 آيهي دربارهي مÆلف همين
و سبزي و سير در تا هست غنيتري موادغذايي حلوا) و (بلدرچين " سلوي× و "من در  كه

/211 ص Ç 3

و واحده نفس من خلقكم (هوالذي اعراف سورهي 189 آيهي ذيل و پياز3>/ و عدس و خيار

/212 ص Ç ê

انشقاق همو الكترون4>/ زوجش و است پروتون واحده" <"نفس گويد: زوجها) منها جعل
كوههاي از زمين جاذبهي كه مينمايد تعبير زمين به ماه تدريجي نزديكشدن به را قمر

/21ê ص Ç ë

داشت5/ خواهد ويرانكنندهاي تأثيرات ماه بر بلند
آوردهانÇد/ عمل به معتدالنهاي تطبيقهاي نيز اسالمي معاصر دانشمندان از هاي عد

م/ 19ê0 متوفي Ç ì

بÇه را مÇاه اسÇرا¾ سÇورهي 12 آيÇهي طبق قرآن گويد: الجزايري6 باديس بن عبدالحميد

/22ì ص Ç 7
م/ 1881 Ç 19êë Ç 8

تطبيق و تقريب بر اصراري مراغي8 مصطفي د محم شيخ است7/ شناخته سردي و ظلمت
اشاره ترونها///) ال عمد ///) لقمان سورهي 10 آيهي Âمث مسلمات, در اال ندارد علم قرآنو

/231 ص Ç 9

دارد9/ عمومي جاذبهي به
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درپا كستان/ م 19ë8 متوفي Ç 1
/ë1 Ç 23ê ص Ç 2

ميداند2: درقرآنمسلم را زير علمي اشارات دراز1 عبداهللا د محم
والتراÄب) و الصلب (بين انسان در جنسي عنصر خروج مخفي منبع Ç

(ì (زمر, ظلمت سه ,(ë (حج, انسان خلقت مراحل Ç
(ê8 (روم, باران تكوين نحوهي Ç

(تكوير) زمين و آسمان بودن گرد Ç
(44 انبيا¾, اطرافها, من ننقصها االرض نأتي انا يرون (افال زمين ناقص كرويت Ç

(38 (يس, ن معي نقطهاي سوي به آفتاب سير Ç
(3ì (يس, موجودات همهي بودن زوج Ç

(22 (حجر, بادها واسطهي به تلقيح Ç
والكشÇوفالحÇدينه يوالقÇرآن يتحد كÇتاباالسالم در هندي خان ين وحيدالد
بÇر مشÇعر حÇمن الر سÇورهي 18 و 17 <آيÇهي گÇويد: جÇمله از آورده, مشÇابهي مطالب

/239 ص Ç 3

دارد3>/ سطحي كشش قانون به اشاره دريا, دو درنياميختن
از صÇحبت قÇرآن مÇيشناخت, عÇالم يك فقط <عرب گويد: غمراوي احمد د محم

/2ê9 ص Ç ê

<اغÇطش ميخوانÇيم: (29 (آيهي نازعات سورهي <در گويد: همو ميكند4>/ "العالمين"
مقابل در شي¾ يك ا گر و است تاريك Hذات خالي آسمان كه است اين معنياش و ليلها>

/2ëê ص Ç ë

ميكند5>/ منعكس را نور گيرد, قرار نور
بÇا نÇه ميكنيم تطبيق هستي حقايق با را قرآن ما كه دارد سنجيدهاي حرف غمراوي

/2ë7 ص Ç ì

مÇمكن ه رضيÇف آن يÇا اين با بلكه علم با نه درحقيقتقرآن علمي6/ ات فرضي و نظريات

/ 8ê ص Ç 7

كند7/ پيدا تعارض Gظاهر است
كه است كتابي لين قرآناو> گويد: كتابالقرآنوالعلم در القندي ين جمالالد د محم
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< د رب من فيها <جبال ببارند/ تا شوند تلقيح ابرها بايد است/ داده ربط هم به را ابر و باران و باد

/ê2 نور, Ç 1

است1>/ سرد بسيار كه است ابر از قسمتي

م/ 193ë متوفي Ç 2
م/ 19ìê متوفي Ç 3

مÇحمود عÇباس شÇلنوت3, مÇحمود شيخ رشيدرضا2, د محم همچون علما از هاي عد

م/ 1933 متوفي Ç ê

ميگويندقرآننياز و مخالفند تفسير اينگونه با و/// قطب4 د سي دروزه, عز¸ د محم العقاد,
علم ات فرضي و نظريات كه چرا كنيم; حفظ را قداستقرآن بايد ندارد, توجيهات اين به
است/ نبوده ات بالذ مقصود درقرآنباشد, هم علمي اشارات ا گر وانگهي است/ تغيير قابل

/297 Ç 32ë ص Ç ë

است5/ نبوده مفهوم ليهيقرآن او مخاطبين براي كه چرا

/ê3ê Ç êëê ص Ç ì

اينهاست6: قبول غيرقابل گونهي علمي تفسيرهاي جمله از
فضا تسخير پيشگويي به الرحمن سورهي 31 آيهي تفسير Ç

مصنوعي قمر به (82 (نمل, دابه تفسير Ç
سنگ زغال به (ë (اعلي, احوي غنا¾ تفسير Ç

گاز و نفت استخراج به زلزال سورهي ê تا 1 آيات تفسير Ç
ميكروب به مالÄكه] از بعضي [يا مالÄكه تفسير Ç

پيوستن و گازها خروج بر (êê انبيا¾, ê1و (رعد, اطرافها من ننقصها االرض تفسير Ç
درياها/ به سواحل

شÇرعي, ذبÇح خمر, تحريم علميقرآن تفسير و تطبيق قبول قابل موارد جمله از و

/ 83 Ç ê80 ص Ç 7

آن مÇهم نكÇتهي مÇيباشد/ زناشويي7 در حيض دورهي رعايت و خوك گوشت تحريم

/33ë ص Ç 8

نكند8/ منحرف آن اصلي اهداف و قرآني حقايق از را ما نكات اينگونه به ه توج كه است



منزوي, نقي علي تحقيق: الطهراني, بزرگ آغا الشيخ تأليف: العشره, بعد الثاني القرن في المنتشره الكوا كب #
ص/ 9ì1 ,1372 تهران, دانشگاه

المنتشره# الكوا كب

كÇتب سÇاير و كÇتابشناسياشالذريÇعه شÇاهكار با را تهراني آغابزرگ شيخ حاج
شÇناخته است چÇهرهاي خÇوشبختانه وي است/ كم بستايند, هرقدر رجالياش, ارزشمند
و تجليل مورد خودي ق محق و مستشرق عرب, و ايراني دانشگاه, و حوزه سوي از و شده
از 1372 سال اواخر در كه مرحوم آن آثار جمله از است/ استناد و استفاده محل و احترام
و آورده, الفÇبا ترتيب به را شيعه علماي كه است دوازدهم قرن اعالم آمد, بيرون چاپ
دكÇتر فÇرزندش حÇواشÇي و مه مقد آغابزرگ, شيخ حاج مرحوم كتب ا كثر معمول طبق
دكÇتر Hمخصوص آغابزرگ شيخ حاج فرزند دو اينكه در دارد/ همراه را منزوي علينقي
براي يادداشتبرداري در حتي و چاپ و تنظيم و تدوين در ي مهم سهم منزوي علينقي
و مدرن كتابهاي اسم درالذريعه هركس نيست/ شكي داشتهاند, آغابزرگ شيخ  كتب
شÇيخ حÇاج مرحوم كه ميفهمد ببيند را نو) شعر و جديده علوم مانها, Ôر Âمث) چاپ تازه
آن هي هيÇت بÇراي دستيÇارانÇي و نÇداشÇته, تÇماسي كتب گونه آن با Hمستقيم آغابزرگ
در مÇنزوي دكتر كه كردهاند ايراد بعضي نيست/ بحثي اينجا تا است/ داشته يادداشتها
ال بÇما تÇفسير و افÇزوده, مÇتن در خود از نيز مطالبي گاهي ويراستار و مهنويس مقد مقام
اشاراتي كتاب اين مهي مقد در اما است; كم موارد اينگونه ه البت است/ كرده صاحبه يرضي
شده عرب و تÔرك قشريگري و اخباريگري و تسنن مقابل در ايراني Ç شيعي گنوسي به
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ميطلبد/ را اساسي توضيحي  كه
شاخههاي با وسيع مسلك اين آيا كه پرسيد ميتوان آن بقاياي و گنوسيسم درباره
خصيب هالل وسعت در كه گنوسيسم نه/ Hمشد?مسل نابود و نيست باره يك  گونا گونش,
از دسÇته چهار در مسلم بهطور گرديد/ آينده فرقههاي و نحلهها جذب داشت,  گسترش

است: محسوس گنوسيسم بقاياي زيرين متفكران
مالحم/ و تنجيمات و غريبه علوم و طلسمات اصحاب Ç

ه البت مشاÄي حكمت يعني حكمت, رسمي (شاخهي فيثاغورثي و هرمسي حكماي Ç
است)/ شده تلفيق نوافالطوني افكار با

افراطي صوفيان بعضي Ç
شيعه غÔالت Ç

مواجÇه غÔالت بين نظاميافتهي و پرداخته و ساخته آيينهاي با دوم قرن در ما Âمث
"تÇرجÇمه ورتÇص يا آمد پديد سرعت همان به پيچيده فكري نظامهاي اين آيا هستيم/
شيعيانه و اسالمي مقوالت در كه است گنوسي پيشين نظامهاي يافته شكل تغيير و شده"

است? دور به راستين اسالم از Hممسل كه شده ريخته
و عÇجيب گÇاه و ل فصÇم مÇطالب به (خصوصHفتوحات) عربي ابن كتابهاي در ما
ايÇنها آيÇا مÇينمايد/ بÇيسابقه و تازه ه صوفي معارف در نظر به كه برميخوريم غريبي
شيخ به بهنحوي داشتهو وجود نطفه در اسالم از پيش از كه است نبوده انديشههايي بقاياي
Ç عÇرفاني رنگ داشÇته, كه تركيبكنندهاي قدرت و فكري خالقيت با او و رسيده ا كبر
كه آوردهاند اصطالحاتي كلماتو ج حال همچون صوفياني حتي است? داده بدان اسالمي

است/ نداشته سابقه آن از پيش
قان حقÇم است, گÇنوسي شÇدهي شÇناخته شاخههاي از يكي كه ماني آيين دربارهي
يÇا پÇرتو ميتوان يافتهاند/ كاتارها و بوگوميلها بين اروپا ناف تا را آن گسترش جاپاي
و التÇقاطي مÇطالب رشÇته يك يافت/ درحكم¹االشراقنيز را ماني فلسفهي از سايهاي
اينكه جز يافت, آن براي توجيهي نميتوان كه دارد وجود نيز شگفتانگيز تطبيقهاي
پخته اسالم از پيش گنوسيسم ديگ در كه است جوشي درهم آش غريب, تطبيقهاي اين
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تطبيق جمشيد; با جم يا سليمان تطبيق مثلث; هرمس با پيغمبر ادريس تطبيق Âمث شده/
ايÇن از چÇيزهايي و ذيÇمون/// آغÇانامه بÇا شÇيث تÇطبيق و زروان يÇا زرتشت با ابراهيم

است/ شده پرداخته و ساخته اسالم دنياي در همه كه گفت نميتوان را عجيبتر
دوران انÇديشههاي در را گÇنوسي تأثÇيرات نÇمونهي و نوع شد اشاره كه اندازه اين

افزود: بايد را توضيحي نكتهي دو ه البت ميدهد/ نشان اسالمي
مÇعروف انÇديشمند يك در ÂثÇم نميكند/ اراÄه را خالصي تيپ متفكري هيچ Çالف

باشد/ توأم اسراÄيليات با يوناني تأثيرات است ممكن
است/ اعتقادي Ç تاريخي بلكه نيست, جغرافيايي مقولهي گنوسيسم Çب

مÇعتزله زيÇديهي از وسÇيع طيفي كه بگيريم درنظر وسيعش معناي در را ع تشي ا گر
دربÇرميگيرد, را صدرايي فيلسوف تا معتدل اسماعيلي از و باطنگرا هي شيخي تا مسلك
خÇاندان اوليدانسÇتن و داشتن دوست معناي (به ع تشي از گسترده دامنهي اين در Hممسل
HخصوصÇم و است داشÇته وجÇود گÇنوسيسم از نÇيز تأثÇيراتÇي عÇلي(ع)) اوالد و پيغمبر
بدان Áاجما قديم كتب در كه داشتهاند ارتباطاتي چنين باطنگرايان و غÔالت و اسماعيليه
و بحث قابل كم دست يا درست مطلب يك براي مÆلف است ممكن اما است/ شده اشاره

بياورد/ غلطي داليل تأمل
ايÇن ÁماÇاج ولي نشÇده, بÇيان جا يك و منسجم طور به گرچه منزوي دكتر تÃوري
فرات سوي آن و فرات سوي اين شده: داده مطلب به جغرافيايي رنگ كه دارد را اشكال
بÇراي بÇاالخره اينكه ديگر دجله)/ سوي آن و دجله سوي اين نوشتهاند: اوقات (بعضي
يا بودهاند عقلگرا فراتيها) سوي اين (يا دجلهايها سوي اين كه نميشود معلوم خواننده

اشراقي?
هاي نظري س, مقد كتاب بودن قديم به اعتقاد و عددي توحيد منزوي دكتر عقيدهي به
و وجودي) (وحدت اشراقي توحيد مبتنيبر ايراني و هند عقيدهي Âمتقاب و يهودي است
كÇند, نگاه را اوپانيشاد ابتداي همان هركس آنكه حال است/ س مقد كتاب بودن حادث

بودهاند/ معتقد ودا بودن قديم به هنديان كه ميبيند
آوردهاند: نادرست داليل صحيح, مطلب براي گاهي اينكه ديگر اشكال
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شÇده, واقÇع تكفير حتي و تعريض و طعن و حمله مورد فيض محسن مال اينكه در
گفت بايد بلكه است), بوده اخباري محسن مال خود) اخباريان سوي از نه اما نيست شكي

باشد/ اصولي يا اخباري است ممكن قشري قشريان/ طرف از
و اخÇباري مسÇاوي را عÇرب مÇهاجر روحÇانيان جا همه منزوي دكتر اينكه جالب
نگرفته, صورت شكل اين به تقسيم تاريخي, واقعيت در آنكه حال است; گرفته قشري
مÇظهر اصÇوليان و ميكردهانÇد همفكري فيلسوفان و عرفا با اخباريان مرحلهاي در بلكه
با عربنژاد اصولي كركي عبدالعالي شيخ بودهاند/ روحانيت حكومتي و سختگير جناح
مÇيكند/ پÇيدا بÇرخÇورد ايÇرانÇي حكمتانديشگان و مشربان صوفي و مسلكان اخباري
HمنÇض و قÇلندر و حكÇمت اهÇل و عارفمنش آدمي عربنژاد, فقيه بهايي شيخ Âمتقاب
مقولهي نه و است نژادي مقولهي نه مقوله, اين پس است/ بوده ذوفنون عالم رياضيدان

جغرافيايي/
از فÇارغ شÇيوهاي به دارد علمي و تحقيقي مايهي اصل در كه مطالبي ميرود انتظار
هست, ي حق حرف ا گر تا شود, مطرح مقنع داليل و شواهد يا و خطابيات و احساسات

نشود/ گم سفسطه و مغالطه و شعار انبوه ميان



تÇهران), دانشگÇاه در فÇلسفه (اسÇتاد مجتهدي كريم دكتر تأليف: غÇرب, جديد فلسفههاي با ايرانيان #آشنايي
/1379 تهران,

غرب# جديد فلسفههاي با ايرانيان آشنايي

آن از پس اسÇالمي Hخصوص شرقي, كشورهاي در غربي د تجد و ن تمد به  گرايش
شكست مÇيالدي نÇوزدهم و هÇجدهم قرن جنگهاي در مسلمان شرقيان كه افتاد اتفاق
است/ بوده فني و علمي عقبماندگي بهسبب شكستشان اينبار كه دريافتند و خوردند
كرد تسخير را مصر ناپلÃون كه بياموزند را غربي فن و علم گرفتند تصميم روز آن مصريان
د تجد و ن تمد به روز آن مسلمان هنديان نمود/ سخنراني فاتح بهعنوان قاهره مسجد در و
و كÇرد, مسÇتعمره را هÇند هند, دهم يك از كمتر مساحتي با انگلستان كه يافتند  گرايش
جنگ دو در شورشان و حماسه و دادند دست از را قفقاز شهر هفده آنكه از پس ايرانيان
و جÇاده روزنÇامه, چÇاپخانه, كارخانه, توپخانه, بايد كه دانستند نبخشيد, فايدهاي بزرگ

باشند/ داشته راهآهن
فÇلسفه لي حوÇت نÇوع هر فكري زيربناي هرچند رسيد; فلسفه به ه توج نوبت آنگاه
در مينويسد: اين) از پيش سال 1ê0 Hدقيق) م 18ì2 در دوگوبينو كنت حال هر در است/

گوبينو/ نامههاي از نقل ,133 ص Ç 1

مÇيناميم>1/ فÇلسفي جريان اروپاييان ما كه دارد وجود تي فعالي ÇÇ تهران يعني ÇÇ <اينجا
اسپينوزا و دكارت افكار Hخصوص فرنگ حكماي به تهران در حكمت اهل ه توج از همو

/13ë ص Ç 2

بÇوده آورده پÇديد را درخواست اين اجتماعي زمينههاي كدام ديد بايد است2/ كرده ياد
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است?
ديدهانÇد, را ميرزا عباس كه غربيان از نقلقولهايي مجتهدي دكتر كتاب, همين در

/99 ,108 ص Ç 1

نÇظر در كبير پطر ميدهد1/ نشان غربي فرهنگ و صنعت به را او تمايل كه است آورده
ناپلÃون نمايندهي ژوبر به فتحعليشاه صدراعظم شفيع ميرزا است/ بوده مدل ميرزا عباس

كردهاند>/ پيدا برتري ما بر ا كنون بودند, جاهل قديم در <روسها  گفته:
كÇمك بÇه و همداني يهودي ي مال يك بهوسيلهي م 1270 در دكارت  كتابگفتار
يكصد همان اين و رسيد چاپ به ق/ / ه 1279 در كه شد ترجمه گوبينو كارمندان از يكي
نيز و ميگويد سخن تهران در فلسفي" "جريان از گوبينو كه است اين از پيش سال چهل و

/1ê3 ص Ç 2

ميرود2/ سخن قاجار عصر د متجد چهرهي آقا حسينقلي از گوبينو نامههاي در
شاهزادهي وله عمادالد ميرزا بديعالملك اين, از پيش سال 11ëيعني ق/ / ه 1307 در
كÇتاب كÇه مÇيپرسد سÆÇاالتÇي مÇعاصرش حكÇيم مÇدرس عÇلي آقÇا از قÇاجاري فاضل

/ë19 Ç ë27 ص واعظي, احمد چاپ Çبدايعالحكم, 3

ه تÇالب شده3/ برده نام غربي حكيم چند از سÆاالت درضمن است/ آن پاسخ بدايعالحكم
غربيان حرفهاي ه متوج خيلي س, مدر علي آقا نموده, تحليل مجتهدي دكتر كه آنچنان
هÇيوال و صÇورت را, ه ادÇم و ه وÇق چنانكه است; داده جوابي خودش مقوالت با و نشده
چÇه است ميدانسÇته Áاجما وله عمادالد ميرزا بديعالملك يعني سÆالكننده, اما فهميده/

/2êë Ç 2ìê ص Ç ê

است4/ بوده اروپا نوكانتيهاي افكار به عالقهمند خود و ميپرسد
ترتيب/ بههمين نيز علي آقا جوابهاي استو كهنه Gا كثر بديعالملك سÆاالت البته
مشÇاÄي مذاق با سمناني مه عال مرحوم تأليفبدايعالحكم, از بعد دهه چند اينكه جالب
ديدگاه از نقدي هم آن و شده چاپ سينا بوعلي حكمت ضمن كه نوشته كتاب آن بر نقدي

است/ قديمي
پسر او است/ توجيه قابل است, مĤب فلسفي و اد نق ميرزا, بديعالملك چرا اينكه اما
مريد دولتشاه خانوادهي است/ فتحعليشاه پسر دولتشاه دعلي محم پسر ميرزا امامقلي



665 غرب جديد فلسفههاي با ايرانيان آشنايي

رÇÄيس قÇاجار كريمخان حاج همسر ميرزا امامقلي خواهر و بودهاند احسايي احمد شيخ
فضاي كه همچنان داشتند; انتقادي موضع فلسفه برابر در ه شيخي است/ بوده كرمان ه شيخي
هÇمچون اشخاصي عصر, آن در خارجي زبان آموزش و بابي و شيخي ب طال با  كرمان
از ديگري ترجمهي الملك افضل است/ پرورده را كرماني آقاخان ميرزا و الملك افضل

/302 Ç 308 ص Ç 1

بود1/ كرده ه تهي دكارت  گفتار
نسÇبت و زده تن كرماني آقاخان ميرزا فلسفي آراي و افكار بيان از عمد به مÆلف,

/1ëë Ç 200 ص Ç 2

چرا كه نيست اين اشكال دارد2/ مخالف موضع نيز آخوندزاده و ملكمخان ميرزا بهافكار
بÇهدنبال هرگاه كه است اين اشكال گرفته, مخالف موضع متفكر دو اين به نسبت مÆلف
Çقادان ن بخواهيم و باشيم ايران در غربي انديشهي نفوذ رگههاي يافتن براي " گمانهزني"
بÇرويم/ مÇلكمخان مÇيرزا و آقÇاخان مÇيرزا آخÇوندزاده, سراغ به بايد بشناسيم, را جديد
سÇه ايÇن مÇورد در آدميت فريدون دكتر ط توس ارزندهاي و اصيل تحقيقات خوشبختانه
كÇتابنÇخستين در حÇاÄري عÇبدالهÇادي دكÇتر هÇمچنانكه است; گرفته صورت متفكر
اخير قرون طي مسيحيت و اسالم برخورد از پرمايهاي و ل او دست بررسي روياييها///

است/ بوده نيز مجتهدي دكتر مورداستفادهي كه داده اراÄه ايراني فرهنگ حيطهي در
نÇيز داوري رضÇا دكÇتر ايران در غرب فلسفهي نفوذ يعني موردبحث, موضوع در
آيا آيد/ عمل به ژرفكاري بايد اينها از بيش ه البت و آورد عمل به بررسيهايي پيشتر

/282 ص Ç 3
/287 ص Ç ê

دارد? جديد4 علم و نيوتني3 جديد انديشهي به ارتباطي ميرزا بديعالملك سÆاالت Hواقع
است/ دستفرسوده و كهنه پاسخها هم پرسشها هم من به گمان

شود, وارد Hعميق ايران به غرب فلسفي انديشهي سرايت مبحث در بخواهد كسي ا گر
آثÇار هÇمهي بÇايد حال عين در بگيرد/ درنظر را تاريخي الت تحو عيني زمينههاي بايد
دو يكÇي در كه تفاسيرقرآن در دقت حتي گردد/ مالحظه موضوع اين در خطي و چاپي
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نفيسي/ شادي چهاردهم, قرن تفاسير در عقلگرايي :Âمث Çر/ ك 1

مÇانند كÇتابي درعÇوض ميدهد1 نشان را نوين انديشهي رگههاي شده نگاشته اخير قرن
بÇرابÇر در را تي سن عالمان مقاومت افغاني, به مشهور اسدآبادي ين جمالالد د سي نيچريه

ميكند/ ثابت نوين طبيعي انديشه نفوذ
را كتابها بهترين از يكي H حق كه است فروغي دعلي محم دربارهي كتاب آخر فصل
صحيح فارسي زبان به غرب فلسفهي دربارهي مستقل تأليفي كتاب تنها امروز تا شايد و ÇÇ
اينكه اال اوست/ مديون معاصر فرهنگ و فارسي زبان جهت اين از و است نوشته او ÇÇ
تأ كÇيد مÇورد را برگسون حرفهاي فيالمثل دارد; ويژهاي ايدهآليستي گرايش فروغي
او بÇر كÇه ديگÇري ايراد بودهاند/ او عنايت مورد كمتر علمگرايان و است داده قرار ويژه
مبحث خلط موجب گاهي كه است جديد مفاهيم براي قديم مصطلحات از استفاده هست,
بÇيان بÇراي فÇارسي نÇثر قدرتمندانهي گرفتن به كار در فروغي خدمات از ه البت ميشود/
فÇلسفه فÇرهنگ گسترش در فروغي نقش بنده نظر به پوشيد/ چشم نبايد غرب فلسفهي
مثبت باشد, ميان در خودمان ملي ميراث از گرفتن فاصله شاÄبهي بيآنكه ايران, در غرب

است/ بوده



رازي قطب المحا كمات بر نراقي تعليقات از

ق/ / ه ê27 متوفي Ç 1

دوران در كÇه است سÇينا1 بÇوعلي آثÇار مÇهمترين جÇمله از االشاراتوالتنبيهات,

اوست/ گرايشهÇاي و نظرات آخرين دربردارندهي و نگاشته, سن كمال و فكر پختگي

ق/ / ه ì0ì متوفي Ç 2

ايراد بوعلي بر بس از كه نوشته شرحي كتاب اين بر المشككين2 امام به مشهور رازي فخر

ق/ / ه ì72 متوفي Ç 3

و بÇرآمÇده بوعلي از دفاع مقام در طوسي3 نصير خواجه ناميدهاند/ "جرح" را آن  گرفته,
بدهد/ را رازي فخر اشكاالت پاسخ است كوشيده و نوشته براالشاراتوالتنبيهات شرح

ق/ / ه 7ìì متوفي Ç ê

نÇموده تأليف شرح دو اين ميان داوري در كتابي شيعي, متكلم و فيلسوف رازي4 قطب
رازي, فخر (بوعلي, بزرگ انديشمند چهار تفكرات حاصل درواقع بهنامالمحا@كماتكه
كتاب اين بر لذا دقيق/ و تحقيقي است كتابي و ميباشد رازي) قطب و ين نصيرالد خواجه

ق/ / ه 99ê متوفي Ç ë

بÇر بÇاغنوي5 جÇان مÇيرزا الÇم حÇاشيهي است جÇمله آن از و نÇÇوشتهانÇد حÇÇاشيههايي
هست عالم در آن از نسخه سه فقط و نشده چاپ حال به تا حاشيه اين Gظاهر المحا@كمات/

ميرزاجان مال خود خط به نسخه اين آغاز ميباشد/ همدان غرب كتابخانهي در يكي  كه
بسياري مانند كتاب اين ميباشد/ معتبر بسيار لذا و است رسيده نظرش به آن كل و است
مÇجذوب جÇعفر د حمÇم حÇاج مÇرحÇوم كتابخانهي به متعلق كتابخانه اين نفايس از ديگر
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ق/ / ه 1239 متوفي Ç 1
ق/ / ه 1209 متوفي Ç 2

نراقي2 مهدي مال به متعلق مجذوب از قبل كتاب اين ملكيت قضا از استو  كبوترآهنگي1
يÇعني شا گردش چون است/ بخشيده يا و فروخته مجذوب به يا را كتاب او و است بوده
را كتاب اين Gظاهر و گذرانده نراقي مهدي مال نزد معقول قدري و منقول قدري مجذوب
تعليقاتي ايام همان در خواندهو نراقي نزد باغنوي) حاشيه با رازي (المحا@كماتقطب نيز
دمهدي حمÇم الÇم اسÇتادش از مÇطالبي گاه و نگاشته باغنوي ميرزاجان مال حاشيههاي بر
مجذوب خود خط به و بهفرد منحصر نسخهي مجذوب حواشي است/ كرده نقل هم نراقي

ميكنيم: نقل را آن نكات بعضي و ميباشد
واحÇد¸>/ مÇتصل¹ الحÇرك¹ كانت اذا يتم للحرك¹ الثالث¹ االحوال اثبات نبا مصادر¸ <بيان Ê
هذه ان العالي ظله دام نراقي] دمهدي محم مال] االستاد <افاد است: نوشته تعليقه در مجذوب
مع الغير, واحد¸ متصل¹ الحرك¹ كونتلك فيحال منحصر للحرك¹ ثبوتاالحوال تدلعلي العبار¸
و انتهي, منافا¸/ الكالمين بين و االنقسام, فرض علي جاÄز للحرك¹ االحوال ثبوت بان Hآنف صح انه

/ë3 ص Ç 3

اقول///>3/
است: آورده نراقي قول از 331 صفحهي بر تعليقه در نيز و Ê

جز¾ كل في الحرك¹ يكون حتي اليتجزي بالفعل االجزا¾ من مركب¹ المساف¹ يكون ان بد <فال
الزمان اجزا¾ في الكثر¸ جه¹ من بالفعل الحرك¹ اجزا¾ كثر¸ لعل نقول النا بالشخص, واحد¸ حرك¹

فتأمل/> بالفعل, االÐنات من Hمركب يكون بان بالفعل
ميرزاجان, مال حاشيهي بر نراقي از لي مفص قول نقل از پس ë7 صفحهي در نيز و Ê

النراقي>/ محمدمهدي مال , الكل علي بل استادي المتأخرين, افضل افادات <من مينويسد:
افÇادات <مÇن است: افÇزوده لي فصÇم قول نقل از بعد 8ê صفحه تعليقهي در نيز و Ê
ايÇن از نياورديم را عبارات عين اخير, فقرهي دو در اينكه العالي>/ ظله دام العالمه استاذنا

نراقي/ نه است مجذوب آن از اخير فقرهي دو عبارت و نثر Gظاهر كه است جهت
دانشگاهي, نشر مجلهيمعارفمركز به باشند, زمينه اين در تفصيل طالب كه  كساني



669 رازي قطب المحا كمات بر نراقي تعليقات از

برالمحا@كمات باغنوي ميرزاجان مال حاشيهي به 108 Ç 13ëص ,7ìاسفند Ç آذر شمارهي
نمايند/ مراجعه است, رسيده چاپ به آنجا در كه رازي قطب





(عبدالحسين) اميني

تبريز ق) / ه 1320) متولد نجفي اميني مهي عال به مشهور عبدالحسين شيخ اميني,

/ë3ê.2 Çداير¸المعارف, 1

نÇجفعلي مÇولي ش جد و تبريز1 علماي و جماعات هي مÄا از احمد ميرزا پدرش است/

ز/ صفحه الفضيله, مهيشهدا¾ مقد Ç 2

جÇاست2/ هÇمين از نجفي] هم شايد [و "اميني" قلب كه ميباشد امينالشريعه به معروف
مÆلفمصباحالسالكينو موالنا د محم د سي نزد تبريز در را سطح و مات مقد عبدالحسين
مÆلفمعنيحديثالغÇدير خسروشاهي مرتضي د سي و مÆلفهداي¹العوام حسين شيخ

پذيرفت/ تأثير اخير شخص از كه ميآيد بهنظر و آموخت

ق/ / ه 13êë متوفي Ç 3

و فيروزآبادي3 د محم د سي درس حوزه در و شد نجف راهي سپس اميني عبدالحسين

ق/ / ه 3êì متوفي Ç ê

د يÇس چÇون مراجÇعي از و گذرانيد را اصول و فقه عالي دورهي خوانساري4 ابوتراب د سي

ق/ / ه 13ìê متوفي Ç ë
ق/ / ه 13ëë متوفي Ç ì و 7

اجÇازهي كسب بÇه يزدي7 عبدالكريم شيخ و ناييني6 حسين ميرزا اصفهاني5, ابوالحسن
تكميل از پس اميني گرفت/ حديث اجازهي نيز نجف علماي بعضي از و شد نايل اجتهاد
او مÇجلس خÇصوصيت پÇرداخت/ محراب و منبر به كار و بازگشت تبريز به تحصيالت
شهر آن مقيم و بازگشت نجف به Gد مجد تي مد از پس بود/ البيت اهل به ويژهاش عالقهي
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سÇال بÇه تهراني بزرگ آقا شيخ مهي مقد با را الفضيله تأليفششهدا¾ نخستين و  گرديد
حسÇين د حمÇم شÇيخ و اصفهاني ابوالحسن د سي تحسين مورد كه كرد منتشر ق/ / ه 13ëë
جÇواز از دفÇاع HصوصÇخ قÇولويه ابن كتابكاملالزيارات بر تعليق گرفت/ قرار  كمپاني

ج/ صفحه چاپي متن Ç 1

همچنينادب و رحمت1 طلب و قبور كنار در ايستادن و آن ثواب و خواندن زيارتنامه
در Çهدا¾ دالش سي عزاي برپايي از اميني گرديد/ منتشر نجف در ق/ / ه 13ì2 سال به الزاÄر
تقرير و پيغمبر(ص) زمان در شهدا¾ عزاي مراسم اقامهي نيز و پيغمبر(ص) زنان خانهي

ماست/ پيغمبر روش و راه ما روش و راه Ç 2

ويژهاي ارادت و مينمود2 استدالل زيارت عزاداريو مشروعيت بر حضرت, آن ضمني
در نهم مجلد تا اميني,الغديرنيز تأليف مهمترين داشت/ الم عليهمالس عصمت بيت اهل به

ق/ / ه 13ìê Ç 3
ق/ / ه 1372 Ç ê

سÇال تا و گرديد4 منتشر تهران و نجف در يازدهم مجلد تا Gد مجد و يافت انتشار نجف3
كه است مجلد 33 در كتاب اصل گرديد/ منتشر مجلدات همين چاپ پنجمين ق/ / ه 1ê03
شÇده چÇاپ مÇطالب هÇمين سنخ از ميآيد بهنظر و است باقي خطي بهصورت آن ا كثر
مÇجلدات آنكÇه بÇا است نÇورزيده اهتمام چاپ براي آماده كردن در مÆلف كه ميباشد
دتقي محم قلم به لالغدير او جلد فارسي ترجمهي است/ رسيده چاپ به Gكرار يازده گانه
فارسي عنوانابوطالبمظلومتاريخبه تحت نيز ازالغدير بخشي و رسيده طبع به واحدي
ترجÇمه انگليسي به خلوصي صفا دكتر قلم به لالغدير او جلد همچنين است/ شده منتشر
كÇه است نÇجف در اميرالمÆÇمنين مكتب¹ تأسيس اميني مهم كارهاي جمله از است/ شده

/2ëì ص الثاني, الجز¾ المقدسه, العتبات Çموسوع¹ ë

نÇيز را دي تعدÇم خÇطي كÇتب اميني ميباشد5/ شيعه فرهنگ خطي آثار از بسياري شامل
در را آن شرح كه داده انجام د متعد سفرهاي تبليغ و تحقيق براي وي است/ كرده رونويس
دانشمند اين بر ع تشي در تصلب و حماسه و خطابه جنبه است/ آورده گرد خطي مجلد دو
وسيع اطالعات و متناسب هيكل گيرا, قيافهي گويا, زبان لهجه, صراحت از و داشته غلبه
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الغدير/ ترجمهي مهي مقد Ç 1

و بÇود سÇاخته مشÇهور و پÇرجÇاذبه و توانÇا منبري يك او از همه اين و بود1 برخوردار
و مسÇلط سÇخنور دادم, گوش ش/ / ه 13ê2 تابستان در را او منبرهاي از يكي اينجانب
كÇتاب در ق)/ / ه 1390) درگÇذشت سÇالگي 70 در پÇركاري اثÇر بر اميني بود/ بي متعص
از پس را او جنازهي است/ شده ذ كر م) 1971 ق, (1392ه/ او وفات زركليتاريخ االعالم
و بود برخوردار صالحي و فاضل فرزندان از مرحوم آن بردند/ نجف به تهران در تشييع
نÇوشتههاي امÇا بÇود قÇوي بسÇيار عÇربيت و ادبÇيت در يÇافت/ بسيار شهرت و نيك نام
اعالم جمله: آن از است/ كم نيز تعدادش و نيست عربينويسياش مرتبهي در فارسياش
و لترين فصÇم چونالغدير است/ نوشته توحيد در كه است بمعرف¹الملكالعالم االنام

از مجملي به است كتاب اين براساس ايشان شهرت و است اميني مهي عال آثار مهمترين
بهعنوان مÆلف گرديد/ تقديم علي(ع) حضرت به كتاب, ميكنيم/ اشاره آن مطالب رÄوس

/ê ص ,1 ج Ç 2

پنج و پنجاه است2/ شده بحث وارد بگزارد را تاريخ حق ميخواهد كه تاريخ ق محق يك
كÇه نوشتهاند كتاب اين بر تقريظهايي مسيحي حتي و سني و شيعه مقامات و علما از تن

جمله: آن از است/ آمده چاپي مجلدات مهي مقد در نوشتههايشان و نامها
مصري/ عبدالغني د محم ل: او جلد در

دحدوح/ سعيد د محم شيخ دوم: جلد در
عÇلماي از اردوبÇادي غÇروي دعلي حمÇم ميرزا مصري, غضبان عادل سوم: جلد در

اردن/ ملك و يمن پيشواي نيز و پا كستان
و حÇلب از كيالي حمن عبدالر دكتر االزهر, استاد غالب د محم دكتر چهارم: جلد در

بغداد/ از الفكيكي توفيق
از حÇيدري نÇقي دعلي حمÇم د يÇس شÇيرازي, عبدالهادي د سي آيتاهللا پنجم: جلد در

مصر/ پادشاه فاروق نيز و انگليسي به مترجمالغدير خلوصي صفا دكتر  كاظمين,
اح عبدالفت استاد سوريه, عربي علمي مجمع از عوفي سعيد د محم استاد ششم: جلد در

بيروت/ قضات از سالمه بولس استاد و مصري عبدالمقصود
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مÇحسن د يÇس آيتاهللا بيروت, از عاملي ين شرفالد عبدالحسين د سي هفتم: جلد در
معاريف/ از ديگر تن 21 و سالمه بولس مسيحي شاعر حكيم,

شÇيخ مÇنتفكي, عبدالمÇهدي د سي كاظمي, ياسين آل درضا محم د سي هشتم: جلد در
صدر/ د محم د سي وقت اعالم وزير نيز و دحدوح سعيد د محم

هÇندي, موسوي حسين د سي مه عال نجفي, حمامي حسين د سي آيتاهللا نهم: جلد در
سÇلمان اسÇتاد و بÇيروت از عÇاملي ين زهرالد نجيب د محم استاد كابلي, سردار حيدرقلي

زبيدي/ عباسي
و كÇاظمي يÇاسين آل مÇرتضي شÇيخ صÇدر, يÇن صدرالد د سي آيتاهللا دهم: جلد در

شيرازي/ حسيني د محم د سي آيتاهللا
طباطباÄي, قاضي علي د محم ميرزا نجف, از اصفهاني فاني دعلي سي يازدهم: جلد در
اسعد يوسف و دمشق از المخزومي تيسير د محم استاد مصر, از ونه خر ين عال¾الد استاد

بيروت/ از مسيحي دانشمند داغر
است/ يافته انتشار مرحوم آن تجليل براي فراواني نوشتههاي و گفتارها نيز ايران در
ميگويد و نموده, استقصا¾ احصا¾و را غدير حديث شيعي سنيو مĤخذ تمام مÆلفالغدير

/1ê ص ,1 ج Ç 1

غÇدير حÇديث راويان جمله از نورزيدهاند1/ اهتمام حديث اين به شيعيان از كمتر سنيان
سيزدهم تا ل او قرن از حديث اساتيد و اظ حف و ه مÄا از تن 3ì0 و تابعي 8ê صحابي, 110

/ê13 . 1 Ç 2

حضرت خود اميني مرحوم نظر طبق است2/ برده نام را سني و شيعي مÆلف 2ì و هجري

/ê1ê . 1 Ç 3 و ê

عليهاالسالم فاطمه حضرت نموده3/ استناد و استشهاد غدير واقعهي به Gكرار نيز امير(ع)
خاني ورÇم ايÇنكه و است بوده عترت عيد غدير عيد است4/ كرده اشاره واقعه اين بر نيز

/ê1ë . 1 Ç ë

است5/ بÇيانÇصافي دانسÇتهانÇد, الدوله عزÇم ابÇداع را غÇدير عيد مقريزي و نويري چون

/ê17 . 1 Ç ì

خرم ابن غدير حديث منتقدان جمله از بيجاست6/ حديث اين بر كثير ابن نقد همچنين
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/ê1ì . 1 Ç 1 و 2

در "مولي" كلمهي اينكه به راجع است1/ كشيده نقد به را وي گفتار اميني كه است اندلسي
از و آورده عمل به ل مفص بحث است "اولي" معني به مواله> Õفعلي مواله كنت <من عبارت

اتÇنك مÇهمالغÇدير مÇطالب از ديگÇر است2/ دانسÇته مرجÇح را " "اولي× محتمل معني 22

/21 Ç 22 ص اميني, رضا مهي مقد با فاتح¹الكتاب تفسير ترجمهي رك: Ç 3

در دينكم> لكم <اليوما كملت آيه كه است اين بر مÆلفالغدير تأ كيد است3/ آن تفسيري

/ê1ë . 1 الغدير, Ç ê

مÆلف, چنانكه مينمايد تقويت تأييدو را شيعيان ت حج خود اين و شده4 نازل غدير روز

/322 ص غدير, Çحماسهي ë

است5/ آورده گرد نيز فيالكتابالعزيز الطاهره عنوانالعتره تحت نيز مستقلي رسالهي
خÇود برخي و است ارزشمند تاريخي و ادبي جنبهي از مجلداتالغدير در مندرج تراجم
ابنالرومÇي و حميري د سي و كميت به راجع چه آن (مانند ميباشد مستقل رسالهي يك
كتابهاي كه است پرمطلب و جامع و كامل چنان خود موضوع در الغدير است)/ نوشته
اهل براي انداختو پيشين يت اهم از وشبهايپيشاوررا چونعبقاتاالنوار مشهوري
تاريخي كالمي, موضوعات بر اشتمال بهسبب اينكه بر مضاف گرفت را آنها جاي فضل
از مÇيباشد/ پÇرمايه ارجÇاع و مÇراجÇعه قÇابل و خوانÇدني موسوعهي يك فراوان ادبي و
افندي نوح فتواي است آمده نشدهيالغدير چاپ مجلدات در كه تازهاي مطالب جملهي
10ê8 سÇال بÇه عثماني خليفهي چهارم مراد سلطان درخواست به كه است شيعيان ضد بر

/ê1 ص ,ì ش تراثنا, Ç ì

اميني مرحوم نقش است6/ كرده رد نقدو و نقل را فتوي اين اميني است/ شده صادر ه / ق/
تÇاريخ حÇقيقت بÇه خÇدمت و مÇذاهب بين تقريب و اسالمي وحدت در كتابالغدير و
را اعÇالمالغÇدير و مÇوضوعي فÇهارس لبÇناني و ايراني فضالي از جمعي است/ ستودني
كÇتابالغÇدير والميزفهرس عليضفافالغدير است: جمله آن از كه كردهاند استخراج
و اقÇتباس آن از مطالبي نيز و ق) / ه 1ê0ë (بيروت واعالمالغدير ق) / ه 1ê09 (تهران
وسيريدر ق) / ه 1ê1êاسالمي (نشر مانندفيرجابالغدير نوشتهاند آن براساس  كتبي

است/ خالي آن روي بر ديگري كارهاي جاي هنوز و ش) 1370 (قم, الغدير
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